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 المحترم       تقریر المراجع المستقل إلى السید المساھم في شركة یقین المالیة (یقین كابیتال) 
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
 

 تقریر حول مراجعة القوائم المالیة 
 

 رأینا 
 

بصورة   تظھر  المالیة  القوائم  أن  رأینا،  كابیتال) في  (یقین  المالیة  یقین  لشركة  المالي  المركز  الجوھریة،  النواحي  جمیع  من  عادلة، 
للمعاییر الدولیة للتقریر  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱("الشركة") كما في   ، وأداءھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً 

 لمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین.المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، وا
 

 ما قمنا بمراجعتھ 
 

 تتألف القوائم المالیة للشركة مما یلي: 
 
 .۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱قائمة المركز المالي كما في  •
 قائمة الدخل الشامل للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ.  •
 للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. مالمساھقائمة التغیرات في حقوق  •
 قائمة التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. •
 .  إیضاحات حول القوائم المالیة، التي تتضمن السیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى •
 

 أساس الرأي 
 

ضیحھا  لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا بموجب ھذه المعاییر تم تو
 . مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیةفي تقریرنا بالتفصیل ضمن قسم 

 
 كافیة ومناسبة كأساس إلبداء رأینا.نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا 

 
 االستقالل 

 
المعتمد في    )وفقاُ للمیثاق الدولي لسلوك وآداب المھنة للمحاسبین المھنیین (بما في ذلك معاییر االستقالل الدولیة  الشركة  إننا مستقلون عن

 زمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لھذا المیثاق. "المیثاق") المتعلق بمراجعتنا للقوائم المالیة، كما الت (المملكة العربیة السعودیة 
 

 مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة 
 

السعودیة  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة  
اإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین ومتطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة،  والمعاییر و

وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضروریاً لتتمكن من إعداد قوائم مالیة خالیة من التحریفات الجوھریة، سواًء كانت ناتجة  
 عن غش أو خطأ. 

 
عن األمور    - عند الضرورة    - عداد القوائم المالیة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالھا واإلفصاح  عند إ

قي  المتعلقة باالستمراریة، واستخدام مبدأ االستمراریة المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفیة الشركة أو وقف عملیاتھا أو عدم وجود بدیل حقی 
 ذلك. بخالف 

 
 مسؤول عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للشركة.  اإلدارة إن مجلس 
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 المحترم       یقین المالیة (یقین كابیتال) تقریر المراجع المستقل إلى السادة المساھمین في شركة 
 (تتمة)  (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 

 مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة 

الحصول على تأكید معقول حول ما إذا كانت القوائم المالیة ككل خالیة من التحریفات الجوھریة، سواء كانت ناتجة عن  تتمثل أھدافنا في  
أن عملیة   ولكنھ ال یضمن  التأكید،  المعقول مستوى عاٍل من  التأكید  یُعد  رأینا.  یتضمن  الذي  المراجع  تقریر  أو خطأ، وإصدار  غش 

 لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، ستكشف دائماً عن تحریف جوھري عند  المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً 
وجوده. یمكن أن تنتج التحریفات من غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن  

 لمستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة. تؤثر على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا ا

لمھني  وفي إطار عملیة المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، نمارس الحكم ا
 ونحافظ على الشك المھني خالل عملیة المراجعة. كما نقوم أیضاً بما یلي: 

وتقییم مخاطر وجود تحریفات جوھریة في القوائم المالیة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات  تحدید   •
مراجعة لمواجھة ھذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة كأساس إلبداء رأینا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي  

لمخاطر الناتجة عن الخطأ حیث قد ینطوي الغش على تواطؤ أو تزویر أو حذف  تحریفات جوھریة ناتجة عن الغش یعد أكبر من ا
 متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 

للظروف، ولیس   • المراجعة لغرض تصمیم إجراءات مراجعة مالئمة  بعملیة  المتعلقة  الرقابة الداخلیة  الحصول على فھم ألنظمة 
 ة أنظمة الرقابة الداخلیة للشركة. لغرض إبداء رأي حول فعالی 

تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بھا   •
 اإلدارة. 

الحصول علیھا، تحدید ما إذا  استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم  •
كان ھناك عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تشیر إلى وجود شك كبیر حول قدرة الشركة على االستمرار في  
أعمالھا. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوھري، یجب علینا لفت االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم  

لیة، أو تعدیل رأینا إذا كانت ھذه اإلفصاحات غیر كافیة. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ  الما
 تقریرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في أعمالھا. 

لمالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحدید ما إذا كانت القوائم المالیة تمثل المعامالت  تقییم العرض العام وھیكل ومحتوى القوائم ا •
 واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق العرض العادل. 

بالنطاق والتوقیت المخطط لعملیة المراجعة ونتائج المراجعة الجوھریة، بما في    - من بین أمور أخرى    - نقوم بإبالغ المكلفین بالحوكمة 
 أي أوجھ قصور ھامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفھا خالل مراجعتنا.ذلك 

 برایس وترھاوس كوبرز

_____________ 
 بدر ابراھیم بن محارب

 ٤۷۱ترخیص رقم 

 ھـ۱٤٤٤ شعبان ۲۸
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 المالیة (یقین كابیتال) شركة یقین  
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 قائمة المركز المالي 
 م۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ كما في

 ذلك) خالف ت السعودیة ما لم یذكر  (جمیع المبالغ بآالف الریاال
 

  إیضاح  
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
      الموجودات 

      الموجودات المتداولة 
 ۳۳٫۷۳٥  ۳۷٫۲۱۱  ٤ یماثلھ نقد و ما 

 -  ٤٥٫۲٦۳  ٥ ودیعة ھامشیة لدى شركة مركز مقاصة األوراق المالیة 
 ۲٥٥٫۳۰۱  ۷٥٫۷٤۸  ٦ إقراض بالھامش وتمویل مرابحة 

 ٦٫٤۷۹  ۱۰٫۳۸۲  ۷ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ۳۷٤  ۷۳۸  ۹ مطلوب من أطراف ذات عالقة 

 ۳٥٫۰٤۳  ۳۸٫۸۹٤  ۱۰ موجودات أخرى 
     ۲۰۸٫۲۳٦  ۳۳۰٫۹۳۲ 

 -  ٤۲٫۲۲۷  ۸ االستثمار المصنف على أنھ محتفظ بھ للبیع
   ۲٥۰٫٤٦۳  ۳۳۰٫۹۳۲ 

      الموجودات غیر المتداولة
 ٥٫۷٥۸  ٥٫۸٥۰  ۷ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ٥۳٫۹۳۲  ٥۲٫٥۳٦  ۱٤ ممتلكات ومعدات، صافي 
 ۱۰٫۸۷۰  ۱۰٫٥۲۸  ۱٥ عقار استثماري 

   ٦۸٫۹۱٤  ۷۰٫٥٦۰ 
 ٤۰۱٫٤۹۲  ۳۱۹٫۳۷۷   مجموع الموجودات 

      
      المطلوبات وحقوق المساھم 

      المطلوبات المتداولة 
 ۳۳٫۷۰۳  ۱۹٫۰۳۷  ۱٦ ذمم دائنة ومستحقات 

 ۱۲۹٫۳۸۹  -  ۹ عالقة  ذو طرفمطلوب  إلى  
 -  ٥۰٫۰۰۰  ۱۲ تمویل إسالمي قصیر األجل ل دائنةذمم 

 ٤٫۷۳٦  ۱۲٬٥۸٦  ۱۷ مخصص الزكاة 
   ۸۱٬٦۲۳  ۱٦۷٫۸۲۸ 
      

      مطلوب غیر متداول 
 ۱۳٫۷۹۸  ۱٥٫٤٦۲  ۱۸ منافع نھایة الخدمة للموظفین

 ۱۸۱٫٦۲٦  ۹۷٬۰۸٥   مجموع المطلوبات 
      

      حقوق المساھم 
 ۱٥۰٫۰۰۰  ۱٥۰٫۰۰۰  ۱۹ رأس المال 

 ۱٥٫۹۱۸  ۱٦٬۳۰۰  ۲۰ احتیاطي نظامي 
 )۲٫٤۰۲(  ) ۳٫۷۹٤(  ۱۸ احتیاطیات أخرى 

 ٥٦٫۳٥۰  ٥۹٬۷۸٦   أرباح مبقاة
 ۲۱۹٫۸٦٦  ۲۲۲٬۲۹۲   مجموع حقوق المساھم 

 ٤۰۱٫٤۹۲  ۳۱۹٫۳۷۷   مجموع المطلوبات وحقوق المساھم
 

 ة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالی  ۳٤إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
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 شركة یقین المالیة (یقین كابیتال) 
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 الدخل الشامل  قائمة
 م۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱في  ةالمنتھی  للسنة

 ذلك) خالف (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر  
 

  إیضاح  
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
      الدخل 

 ٥۱٫۰۱۱  ۱۸٫۲٥۱  ۱-۱۱ عموالت على خدمات الوساطة 
 ۲٥٫۹٥۲  ۲۳٫٦۲۹   أتعاب إدارة ورسوم اشتراك في صنادیق استثماریة مشتركة 

 ٥۲٫٤٦۱  ٥۱٫۷٦۰  ۲-۱۱ االستشاریة دخل الخدمات 
 أرباح القیمة العادلة من االستثمارات بالقیمة العادلة 

 ۳٫۰۱۱  ۱٫۹۰٦  ۲۳ من خالل الربح أو الخسارة، بالصافي     
 ۲٫۹۸۹  ۳٫٤۸٦  ۲٥ ایرادات اخرى 
 ۱۳٥٫٤۲٤  ۹۹٫۰۳۲   إجمالي الدخل 

      
      المصاریف 

 )٤۲٫۲۸۷(  ) ٤۱٫۲۳۰(   رواتب و مدافع ذات عالقة 
 )۸٫۳۳٦(  ) ٦٫۰٤۸(  ۹ تكالیف تمویل

 )۱۲٫۷۱۱(  ) ۱٦٫۹٤٤(  ۲٤ مصاریف عمومیة وإداریة أخرى 
 ٦۸٦  ) ۸۳۳(  ۱۳ (المحمل) / عكس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 -  ) ۳٫۲۳٤(  ٤-۹ تغطیة خسائر االنخفاض في الموجودات المالیة 
 -  ) ۱۰٫۱۷٤(  ۸ على أنھ محتفظ بھ للبیعخسارة انخفاض قیمة االستثمار المصنف 

 -  ) ٤٫۲٥۲(  ۲۷ خسارة في حسابات العمالء 
 )٦۲٫٦٤۸(  ) ۸۲٫۷۱٥(   ربح التشغیل 

      
 ۷۲٫۷۷٦  ۱٦٫۳۱۷   الربح قبل الزكاة 

 )٥٫٥٦۱(  ) ۱۲٬٤۹۹(  ۱۷ الزكاة
 ٦۷٫۲۱٥  ۳٬۸۱۸   ربح السنة 

      
      الخسارة الشاملة األخرى 

      بنود لن یعاد تصنیفھا الحقاً إلى الربح أو الخسارة: 
 )۲٫٤۰۲(  ) ۱٫۳۹۲(  ۱۸ خسارة إعادة قیاس منافع نھایة الخدمة للموظفین

 ٦٤٫۸۱۳  ۲٬٤۲٦   مجموع الدخل الشامل للسنة 
      

      ربحیة السھم: 
 ٤۸.٤  ۰٫۲٥  ۲٦ السعودي) ربحیة السھم للسنة (باللایر 

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.  ۳٤إلى  ۱من المرفقة تعتبر اإلیضاحات 
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 شركة یقین المالیة (یقین كابیتال) 
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 المساھم قائمة التغیرات في حقوق  
 م۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱في  ةالمنتھی  للسنة

 ذلك) خالف (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر  
 

 مجموع ال  ة أرباح مبقا  احتیاطیات أخرى   احتیاطي نظامي   رأس المال  
          
 ۲۱۹٫۸٦٦  ٥٦٫۳٥۰  ) ۲٫٤۰۲(  ۱٥٫۹۱۸  ۱٥۰٫۰۰۰ م ۲۰۲۲ینایر  ۱

 ۳٬۸۱۸  ۳٬۸۱۸  -  -  - ربح السنة 
 ) ۱٫۳۹۲(  -  ) ۱٫۳۹۲(  -  - الخسارة الشاملة األخرى 

 ۲٬٤۲٦  ۳٬۸۱۸  ) ۱٫۳۹۲(  -  - مجموع الدخل الشامل للسنة 
 -  ) ۳۸۲(  -  ۳۸۲  - المحول إلى االحتیاطي النظامي 

 ۲۲۲٬۲۹۲  ٥۹٬۷۸٦  ) ۳٫۷۹٤(  ۱٦٬۳۰۰  ۱٥۰٫۰۰۰ م۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱
          
 ۱۷۰٫۰٥۳  ۱۰٫۸٥۷  -  ۹٫۱۹٦  ۱٥۰٫۰۰۰ م ۲۰۲۱ینایر  ۱

 ٦۷٫۲۱٥  ٦۷٫۲۱٥  -  -  - ربح السنة 
 )۲٫٤۰۲(  -  )۲٫٤۰۲(  -  - الخسارة الشاملة األخرى 

 ٦٤٫۸۱۳  ٦۷٫۲۱٥  )۲٫٤۰۲(  -  - مجموع الدخل الشامل للسنة 
 -  )٦٫۷۲۲(  -  ٦٫۷۲۲  - المحول إلى االحتیاطي النظامي 

 )۱٥٫۰۰۰(  )۱٥٫۰۰۰(  -  -  - ) ۲۱توزیعات األرباح (إیضاح 
 ۲۱۹٫۸٦٦  ٥٦٫۳٥۰  )۲٫٤۰۲(  ۱٥٫۹۱۸  ۱٥۰٫۰۰۰ م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.  ۳٤إلى  ۱من المرفقة تعتبر اإلیضاحات 

 



 

٦ 

 شركة یقین المالیة (یقین كابیتال)  
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 

 قائمة التدفقات النقدیة 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ذلك) خالف (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر  
 

  إیضاح  
 م ۲۰۲۲

 
 م ۲۰۲۱

 ) دلة (مع
      األنشطة التشغیلیة التدفقات النقدیة من 

 ۷۲٫۷۷٦  ۱٦٫۳۱۷   الربح قبل الزكاة للسنة 
      تعدیالت للبنود غیر النقدیة والبنود األخرى: 

 ۱٫۸۲۳  ۱٫۸۱۸  ۱٤ استھالك ممتلكات ومعدات 
 ۲۹٤  ۳٤۲  ۱٥ استثماري  عقاراستھالك 

 -  ۱۰٫۱۷٤  ۸ خسارة انخفاض قیمة االستثمار المصنف كمحتفظ بھ ألجل البیع 
 مكاسب القیمة العادلة من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

 )۳٫۰۱۱(  ) ۱٫۹۰٦(  ۲۳ الربح أو الخسارة، بالصافي     
 ۱٫۱۸٥  ۱٫٥۷۰  ۱۸ مخصص منافع نھایة الخدمة للموظفین 

 ۸٫۳۳٦  ٦٫۰٤۸  ۹ تكالیف تمویل
 )٦۸٦(  ۸۳۳  ۱۳ المحمل / (عكس) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

   ۳٫۲۳٤  ۹٫٤ تغطیة خسائر االنخفاض في الموجودات المالیة 
   ٤٫۲٥۲  ۲۷ مصاریف أخرى 

      التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 
 ۱۹٫٥٥۸  ۱۷۷٫۸۱۱   إقراض بالھامش وتمویل مرابحة 
 )۷٫۹۹۳(  ۲٫۰۳۹   مطلوب من أطراف ذات عالقة 

 )۱٦٫۸٤۲(  ) ۱۲٫۸۳۲(   مدینة أخرى ذمم مدینة تجاریة وذمم 
 ۱۱٫۳٦۷  ) ۱٤٫٤۳۷(   الذمم الدائنة والمستحقات 

 -  ) ٤٥٫۲٦۳(   ودیعة ھامشیة لدى شركة مركز مقاصة األوراق المالیة 
 ۸٦٫۸۰۷  ۱٥۰٫۰۰۰   العملیات صافي النقد الناتج من 

 ) ۸۸(  ) ۱٫۲۹۸(  ۱۸ منافع نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة
 )۳٫۷۱۹(  ) ٤٫٦٤۹(  ۱۷   مدفوعةزكاة 

 ۸۳٫۰۰۰  ۱٤٤٫۰٥۳   صافي النقد من األنشطة التشغیلیة 
      

      التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
 )۹۹۸(  ) ٤۲۲(  ۱٤ شراء الممتلكات والمعدات 

 -  ) ۱۲٥٫٦۰۷(  ۸ على أنھ محتفظ بھ للبیعمصنف شراء استثمار 
 -  ۷٦٫۰٦۷  ۸ على أنھ محتفظ بھ للبیعمتحصالت من بیع استثمار مصنف 

 )۸٫۳٦۹(  ) ۱۲٫۱٥۸(  ۷ شراء االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 متحصالت من استبعاد استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

 ۱۰٫٦٤۷  ۷٫۲۰۸  ۷ الربح أو الخسارة     
 ۱٫۲۸۰  ) ٥٤٫۹۱۲(   األنشطة االستثماریة  ) / الناتج منالمستخدم في (صافي النقد 

      
      التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

 )۸۱٫۹۲۱(  ) ۱۲۹٫۳۸۹(  ۹ تمویل مرابحة من طرف ذي عالقة  سدادصافي  
 -  ٥۰٫۰۰۰  ۱۲ ذمم دائنة لتمویل إسالمي قصیر األجل متحصالت من 

 )۸٫۳۳٦(  ) ٦٫۲۷٦(   تكالیف تمویل مدفوعة 
 )۹۰٫۲٥۷(  ) ۸٥٫٦٦٥(   المستخدم في األنشطة التمویلیة  صافي النقد 

      
 )٥٫۹۷۷(  ۳٫٤۷٦   یماثلھ صافي التغیر في النقد وما 

 ۳۹٫۷۱۲  ۳۳٫۷۳٥   في بدایة الفترة   یماثلھ النقد وما
 ۳۳٫۷۳٥  ۳۷٫۲۱۱  ٤ في نھایة الفترة   وما یماثلھالنقد  

      معلومات إضافیة غیر نقدیة 
 مقاصة توزیعات األرباح المستحقة مقابل المبلغ المستحق من

 )۱٥٫۰۰۰(  -  ۲۱ شركة فالكم القابضة     
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.  ۳٤إلى  ۱من  المرفقة  تعتبر اإلیضاحات
 



 المالیة (یقین كابیتال) شركة یقین  
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 إیضاحات القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۷ 

 معلومات عامة  ۱
 

في المملكة العربیة السعودیة بموجب  تأسست    ،)مساھمة مقفلة شخص واحد  شركة  (   ،("الشركة")شركة یقین المالیة (یقین كابیتال)  شركة  
الشركة بموجب السجـل التجـاري    تعمل).  م۲۰۰٦أكتوبر    ۳(الموافق  ھـ  ۱٤۲۷رمضان    ۱۰الصادر بتاریخ    ۲٦۳۱القرار الوزاري رقم  

في    فرعیھا) من خالل  م۲۰۰٦دیسمبر    ۲٥(الموافق    ـھ۱٤۲۷ذي الحجة    ٤في مدینة الریاض بتاریخ    ۱۰۱۰۲۲٦٥۸٤الصادر برقم  
 المملكة العربیة السعودیة. 

 
)، تم تغییر اسم الشركة من "شركة  م۲۰۲۱دیسمبر    ۲۱ھـ (الموافق  ۱٤٤۳جمادى األولى    ۱۷في اجتماع الجمعیة العامة المنعقد في  

 فالكم للخدمات المالیة" إلى "شركة یقین المالیة (یقین كابیتال)". وقامت الشركة بتعدیل سجلھا التجاري والنظام األساسي للشركة. 
 

٪ من أسھم الشركة في السوق من خالل  ۲۰طرح  ھـ)، قررت الجمعیة العامة للشركة  ۱٤٤۳محرم    ۲٤(الموافق    م۲۰۲۱سبتمبر    ۱في  
ھـ).  ۱٤٤۳صفر    ۲۸م (الموافق  ۲۰۲۱أكتوبر    ٥اكتتاب عام أولي. تم الحصول خطاب عدم ممانعة مبدئي من ھیئة السوق المالیة في  

 .م۲۰۲۲یونیو  ۱۲ في  یخضع االكتتاب العام األولي لموافقة نھائیة من ھیئة السوق المالیة بعد تقدیم ملف االكتتاب العام األولي 
 

ملیون لایر سعودي    ۲۰۰ملیون لایر سعودي إلى    ۱٥۰أوصى مجلس إدارة الشركة للجمعیة العامة بزیادة مقترحة في رأس المال من  
ملیون لایر سعودي على    ٥۰ملیون سھم. ستتم رسملة الزیادة المقترحة بمبلغ    ۲۰ملیون سھم إلى    ۱٥من خالل زیادة عدد األسھم من  

ال من األرباح المبقاة. تخضع الزیادة المقترحة على رأس المال الحصول على الموافقات الالزمة من الجھات الرسمیة والجمعیة  رأس الم
 العامة للشركة. 

 
 ومطلوبات ھذه الفروع.  ، وموجودات ،نتائج لدى الشركة الفروع التالیة في المملكة العربیة السعودیة، وتتضمن ھذه القوائم المالیة

 
 المدینة   التاریخ (ھجري)   رقم السجل التجاري  سلسل م
       
 الخبر  ۹/۱٤۳۷/۲٤  ۲۰٥۱۰٦۲٦٦۹  ۱
 جدة   ۹/۱٤۳۷/۲٤  ٤۰۳۰۲۹۰۱۰۹  ۲

 
 یقع مقر الشركة الرئیسي في العنوان التالي: 

 
   یقین المالیة (یقین كابیتال) شركة 

 ۸۸٤ب: ص.
 ۱۱٤۲۱الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة 
 

 لممارسة أنشطة أعمال األوراق المالیة التالیة:  ؛) من ھیئة السوق المالیة۰٦۰۲۰ -  ۳۷رقم حصلت الشركة على ترخیص (
 
 التعامل بصفة أصیل ووكیل والتعھد بالتغطیة.  ۱
 . وإدارتھا  الصنادیق المشتركة والمحافظ المالیةإنشاء  ۲
 . تقدیم خدمات الترتیبات ۳
 . االستشاریة تقدیم الخدمات  ٤
 ألسھم الدولیة. في اوالوساطة  ، وإدارة المحافظ ،تقدیم خدمات الحفظ لألغراض المنسوبة إلى الصنادیق االستثماریة ٥
 
 المھمةالسیاسات المحاسبیة  ۲
 
 أسس اإلعداد  ۱- ۲
 

في المملكة    الصادرة م، وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱تم إعداد القوائم المالیة للشركة كما في وللسنة المنتھیة في  
 العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین.

 
ً أساس االستمراریة  ھذه القوائم المالیة على  أعدت   التاریخیة  لمبدأ  وفقا ، باستثناء الموجودات  على أساس االستحقاق المحاسبي التكلفة 

بالقیمة العادلة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المقاسة  من قبل خبیر    قُیمت ومنافع نھایة الخدمة للموظفین، والتي    ،المالیة 
 للتقریر المالي.  للمعاییر الدولیةالمتوقعة وفقاً  اكتواري مستقل باستخدام طریقة وحدة االئتمان

 
 دیسمبر من كل سنة میالدیة.  ۳۱ینایر وتنتھي في  ۱تبدأ السنة المالیة للشركة في 

 
 ، مالم یذكر خالف ذلك. بشكل منتظم م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  المستخدمةمحاسبیة السیاسات الالشركة  تطبق

  



 المالیة (یقین كابیتال) شركة یقین  
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 إیضاحات القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۸ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة ۲
 
 یماثلھ  النقد وما ۲- ۲
 

التي تستحق خالل  وجل عالیة السیولة  األخرى قصیرة األ  وودائع المرابحات   ،البنوكلدى  و  ،النقد في الصندوق  یماثلھ  یشمل النقد وما
 ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ الشراء. 

 
 األدوات المالیة  ۳- ۲
 
 األولي  ثباتاإل أ) 
 

ً الشركة  تثبت  الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة عندما تصبح طرفًا في األحكام التعاقدیة لألداة المالیة.  أولیا
 

 التصنیف  ب) 
 

 تصنف الشركة موجوداتھا المالیة في فئات القیاس التالیة: 
 
 . )الربح أو الخسارةالحقاً بالقیمة العادلة (إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل تقاس التي  الموجودات المالیة  •
 بالتكلفة المطفأة. تقاس التي الموجودات المالیة  •
 

 یعتمد التصنیف على نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة. 
 

 القیاس  ج) 
 

بالقیمة العادلة من خالل    الذي لم یُقاسالمالي    األصل  ةفي حال والمبدئي، تقیس الشركة الموجودات المالیة بقیمتھا العادلة.    ثباتعند اإل
 . الدخل الشامل في قائمة   كمصروف تحملو ،المالياألصل  تكالیف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء  تضاف الربح أو الخسارة، 

 
 : ودات المالیةالقیاس الالحق للموج

 
الموجودات وخصائص  الشركة إلدارة  نموذج أعمال  تستخدمھا    یوجد وجودات.  للم   ةالنقدی   ات التدفق  یعتمد ذلك على  ثالث فئات قیاس 

 الشركة في تصنیف أدوات الدین الخاصة بھا، وھي: 
 
فقط في مدفوعات    تلك التدفقات النقدیة تمثلت بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، حیث  حتفظ  التكلفة المطفأة: الموجودات التي ی  ۱

الحقاً بالتكلفة المطفأة والتي ال تشكل جزءاً  تقاس  أو الخسارة من أداة الدین التي    الربح یثبت  ألصل الدین والربح، بالتكلفة المطفأة.  
الربح من ھذه الموجودات  حسب  األصل أو عندما تنخفض قیمتھ. ی   إثبات   یلغىعندما    الدخل الشامل  من عالقة التحوط في قائمة 

 المالیة باستخدام طریقة العائد الفعلي. 
 
الموجودات المحتفظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة ولبیع الموجودات  تقاس القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:  ۲

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل   النقدیة للموجودات فقط في المدفوعات الرئیسیة والربح،  التدفقات  المالیة، حیث تتمثل 
  ثبتوی   الخسارة،أو    مة الربحائ في ق   الھبوط   إثباتاستثناء  الحركة في القیمة الدفتریة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ب تثبت  اآلخر.  

إلغاء   الخسارة. عند  أو  الربح  قائمة  في  األجنبیة  العمالت  وأرباح وخسائر صرف  (اإلیرادات)  المالیة  األداة    إثبات الربح من 
ل اآلخر من حقوق الملكیة إلى قائمة  تصنیف الربح أو الخسارة المتراكمة المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامیعاد  الموجودات المالیة،  

 ضمن األرباح / (الخسائر) األخرى. تثبت  الدخل الشامل و
 
الموجودات التي ال ینطبق علیھا معاییر التكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل  تقاس  القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:   ۳

  یقاس الربح أو الخسارة من استثمار الدین، الذي    یثبت .  الربح أو الخسارة الدخل الشامل اآلخر بالقیمة العادلة من خالل قائمة  
  یعرض و  الربح أو الخسارة  حساب  فيجزءاً من عالقة التحوط،    دوالذي ال یع  الربح أو الخسارة الحقاً بالقیمة العادلة من خالل  

 / (الخسائر) األخرى في السنة التي تنشأ فیھا.   المكاسبضمن   الدخل الشاملبالصافي في قائمة 
  



 المالیة (یقین كابیتال) شركة یقین  
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 إیضاحات القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۹ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة ۲
 
 (تتمة)   األدوات المالیة ۳- ۲
 

 (تتمة)  القیاس  ج) 
 

 الملكیة: القیاس الالحق ألدوات حقوق 
 

وخسائر القیمة العادلة    أرباحتقیس الشركة الحقاً جمیع االستثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة. حیث اختارت إدارة الشركة عرض  
  على استثمارات حقوق الملكیة ضمن الدخل الشامل اآلخر، فال یوجد إعادة تصنیف الحقھ لمكاسب وخسائر القیمة العادلة في قائمة الربح

في القیمة) من استثمارات حقوق الملكیة    الھبوط في القیمة (وعكس خسائر    الھبوطاالستثمار. إن خسائر    إلغاء إثباتأو الخسارة بعد  
 عرض بشكل منفصل عن التغیرات األخرى في القیمة العادلة. ت المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال 

 
 حق الشركة في استالم الدفعات.   إثباتكإیرادات أخرى عند  الدخل الشامل توزیعات األرباح من ھذه االستثمارات في قائمة  تثبت

 
(الخسائر) األخرى في قائمة    / المكاسبفي    الربح أو الخسارة التغیرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  تثبت  

 سب االقتضاء. ح  ، الدخل الشامل
 

 في قیمة الموجودات المالیة  الھبوط  د) 
 

الشركة الخسائر االئتمانیة المتوقعة المتعلقة بموجوداتھا المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة والقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل    تُقّییم
 على أساس استطالع مستقبلي. (إن وجدت)   اآلخر

 
مخاطر االئتمان   فيتغییر جوھري    ھناك  كان  وما إذا للموجودات    األولي  ثباتاإلالسداد عند    في  التعثر  احتمال  في الحسبانالشركة    تأخذ

التي  في السداد  احتمال التعثر    الحسباناألخذ في  مع  في القیمة    الھبوطر نموذج  ُطوّ على مدى كل فترة تقریر.    االستمراریةعلى أساس  
  ، التضخم  :عوامل االقتصاد الكلي مثل  والتي تشمل  ةالمتوقع  ةالمستقبلی   النتائج  تعكسبحیث    ؛ُعدلتمن البیانات التاریخیة للشركة وت  اشتق

 . اإلجمالي ومعدل نمو الناتج المحلي
 

 خسارة االئتمان على أنھا القیمة الحالیة (بمعدل الربح الفعلي) للفرق بین: تُحسب  بالنسبة للموجودات المالیة، 
 
 التدفقات النقدیة التعاقدیة المطلوبة لمنشأة بموجب العقد.  ۱
 تتوقع المنشأة استالمھا. التدفقات النقدیة التي ۲
 

 فیما یلي تصنیف الموجودات المالیة للشركة: 
 
 عاملة:  ۱
 

تتمثل في الموجودات المالیة حیث یتعرض العمالء لمخاطر منخفضة من التعثر في السداد كما أن لدیھا قدرة قویة على الوفاء بالتدفقات  
 النقدیة التعاقدیة. 

 
التأخر في السداد ھي األساس األنسب لتقییم الزیادة في مخاطر االئتمان في الشركة. وبناًء على خبرات وتحلیل  تعتقد اإلدارة أن معلومات  

 یوماً ال تتسبب في زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان وتعتبر عاملة.  ٦۰اإلدارة، فإن األرصدة التي تكون متأخرة السداد ألقل من 
 

یكون    حیث ،  اً الشركة مخصص خسارة الموجودات المالیة العاملة بمبلغ مساٍو لخسائر االئتمان المتوقعة لفترة االثني عشر شھر  تقیس
قاس الخسائر المتوقعة بعمرھا اإلنتاجي المتوقع. تتمثل خسائر االئتمان لفترة تُ العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل أقل من اثني عشر شھراً. و

راً بالجزء المتوقع من خسائر االئتمان الناتج عن أحداث التأخر في السداد في القوائم المالیة المحتمل خالل اثني عشر  االثني عشر شھ
 شھراً بعد تاریخ التقریر. 

 
 منخفضة األداء:  ۲
 

یوماً في    ٦۰كثر من  تتمثل في الموجودات المالیة التي تأثرت من جودة االئتمان بشكل جوھري التي تظھر إذا كان العمیل متأخراً أل
 سداد المدفوعات / األقساط التعاقدیة. 

 
 . العمرتقیس الشركة مخصص الخسارة للموجودات المالیة منخفضة األداء بمبلغ مساٍو لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

  



 المالیة (یقین كابیتال) شركة یقین  
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 إیضاحات القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۱۰ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة ۲
 

 (تتمة)   األدوات المالیة ۳- ۲
 

 (تتمة)  الموجودات المالیة الھبوط في قیمة  د) 
 
 غیر العاملة:  ۳

 

الدفعات / األقساط التعاقدیة   سداد تمثل في الموجودات المالیة متأخرة السداد. یحدث التأخر في سداد أصل مالي عندما یفشل العمیل في ت 
 یوماً بعد استحقاقھا.  ۹۰خالل 

 
 العاملة بمبلغ مساٍو لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. تقیس الشركة مخصص الخسارة للموجودات المالیة غیر 

 
 یتم شطب الموجودات المالیة فقط عندما:

 
 تكون متأخرة السداد لسنتین على األقل.  ۱
 ال یوجد أي توقع معقول الستردادھا.  ۲
 

تستمر    سترداد. وعند شطب الموجودات المالیة، بشكل جزئي او كلي عندما ال یكون ھناك توقع معقول لال   شطب الموجودات المالیة   یتم
المبالغ المستردة  تثبت  عند االسترداد، بعد الشطب،  و  ،الشركة في ممارسة أنشطة اإلنفاذ في محاولة السترداد الذمم المدینة المستحقة

 . المتوقعة (المحمل) / عكس مخصص خسائر االئتمانمقابل 
 

 وإلغاء اإلثبات التصنیف والقیاس  - المطلوبات المالیة  ھـ)
 

  تحسم بھ الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة العائد الفعلي. إن طریقة العائد الفعلي ھي المعّدل الذي   وتقاستصنف المطلوبات المالیة 
 . األولي ثبات الدفعات النقدیة المستقبلیة على مدى العمر المتوقع للمطلوب المالي إلى صافي القیمة الدفتریة عند اإل

 
في    المحددالمالي    بالمطلوبااللتزام المالي) من قائمة المركز المالي فقط عند الوفاء    االلتزام المالي (أو جزء من  إثباتالشركة    تلغي

 . ء أجلھ العقد أو انقضا
 

 تعدیالت الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  و) 
 

 الموجودات المالیة 
 

النقدیة لألصل المعّدل مختلفة جوھریًا. وإذا كانت كذلك،  في حال تم تعدیل شروط أصل مالي ما، تقوم الشركة بتقییم ما إذا كانت التدفقات  
  فإن الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل المالي األصلي تعتبر منقضیة. في ھذه الحالة، یتم إلغاء إثبات األصل المالي األصلي 

 ویتم إثبات األصل المالي الجدید بالقیمة العادلة. 
 

ن األصل المعّدل المدرج بالتكلفة المطفأة غیر مختلفة جوھریًا، فإن التعدیل ال یؤدي إلى إلغاء إثبات األصل  إذا كانت التدفقات النقدیة م
الي  المالي. وفي ھذه الحالة، تقوم الشركة بإعادة احتساب إجمالي القیمة الدفتریة لألصل المالي وتقوم بإثبات المبلغ الناتج عن تعدیل إجم

 الدخل الشامل.  سارة ضمن الربح أو الخسارة في قائمةالقیمة الدفتریة كربح أو خ
 

 المطلوبات المالیة 
 

ي  تقوم الشركة بإلغاء إثبات المطلوبات المالیة في حال تعدیل شروطھا وأن التدفقات النقدیة للمطلوبات المعّدلة كانت مختلفة جوھریًا. ف
لمعّدلة بالقیمة العادلة. یتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتریة لاللتزام المالي  ھذه الحالة، یتم إثبات التزام مالي جدید استناًدا إلى الشروط ا

 المطفأ وااللتزام المالي الجدید بشروط معّدلة في قائمة الدخل الشامل. 
 
 تمویل على الھامش وتمویل مرابحة ٤- ۲
 
بیعھا، أو شطبھا، أو انتقال جمیع    بعد ، أو  وتلغى بعد السداد.  للمقترضینالتمویل على الھامش وتمویل المرابحة عند دفع المبالغ  ثبت  ی 

 في األسھم.  والتداول ھذه التسھیالت للعمالء لغرض االستثمارات  تقدم المخاطر والمكاسب المتعلقة بھا بشكل جوھري إلى طرف آخر. 
 

منھا أیة  محسوماً األعباء المتعلقة بھ، إن وجدت، وتظھر  الھامش وتمویل المرابحة بقیمة التمویل المقدَّم للعمالء شامالً التمویل على قید یُ 
یشتمل المخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة على معلومات استشرافیة. أجرت  مخصصات لتغطیة خسائر االئتمان، إن وجدت.  

متغیرات االقتصادیة الرئیسیة التي تؤثر على مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة لكل محفظة.  الشركة تحلیالً تاریخیاً وحددت ال
  یتم تطبیق تعدیل االقتصاد الكلي من أجل دمج النتائج المستقبلیة



 المالیة (یقین كابیتال) شركة یقین  
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 إیضاحات القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۱۱ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة ۲
 
 خدمات إدارة األصول  ٥- ۲
 

الشركة من ھذه الصنادیق ضمن   لعمالئھا والتي تشمل إدارة صنادیق استثماریة محددة. وتظھر حصةتقدم الشركة خدمات استثماریة  
سبیل األمانة، إن وجدت، كموجودات للشركة. وبالتالي ال تدرج   االستثمار في صنادیق استثماریة. ال تعامل الموجودات المحتفظ بھا على 

 القوائم المالیة.  ضمن
 
 السداد محاسبة تاریخ  ٦- ۲
 

الموجودات    تُثبت وتلغى كافة العملیات االعتیادیة المتعلقة بشراء وبیع الموجودات المالیة بتاریخ السداد، أي التاریخ الذي تُسلّم أو تستلم فیھ
یھا الموجودات  من الطرف اآلخر. تعالج الشركة أي تغیر في القیمة العادلة بین تاریخ السداد وتاریخ التداول بنفس الطریقة التي تعالج ف

منیة  المشتراة. إن العملیات االعتیادیة المتعلقة بشراء وبیع الموجودات المالیة ھي العملیات التي تتطلب تسلیم الموجودات خالل الفترة الز
 التي تنص علیھا األنظمة أو تلك المتعارف علیھا في السوق. 

 
 قیمة الموجودات غیر المالیة  ھبوط ۷- ۲
 

في قیمتھا عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد    بالھبوط ر المالیة فیما یتعلق  الموجودات غی   تُراجع
في القیمة، والتي تمثل الزیادة في القیمة الدفتریة لألصل عن القیمة القابلة   الھبوطالخسارة الناتجة عن    تثبتتكون غیر قابلة لالسترداد.  

القیمة وھي  تقدیر    لالسترداد  لغرض  أعلى.  أیھما  االستخدام،  قیمة  أو  البیع  تكالیف  ناقصاً  لألصل  تُ   الھبوطالعادلة  القیمة،  جمع  في 
الموجودات غیر المتداولة والتي سبق أن  تُراجع الموجودات ألدنى حد یمكن أن یدر تدفقات نقدیة منفصلة ومحددة (وحدات تولید النقد). 

 في القیمة، وذلك في تاریخ كل تقریر.  الھبوط في قیمتھا بغرض احتمال عكس ذلك  ھبوط حدث 
 

القیمة  الھبوط خسارة  ت  إذا عكس ً   في  القابلة   تُزاد، عندئذ  الحقا لقیمتھا  المعدل  التقدیر  إلى  النقد  تولید  الدفتریة لألصل أو وحدة  القیمة 
في قیمة ذلك األصل أو وحدة تولید النقد في السنوات السابقة.    الھبوطخسارة    تثبتد، على أال یزید عن القیمة الدفتریة فیما لو لم  لالستردا

 الدخل الشامل.  في القیمة فوراً كإیرادات في قائمة  الھبوط عكس خسارة   تثبت
 
 العمالت األجنبیة  ترجمة ۸- ۲
 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض  ۱
 

 القوائم المالیة باللایر السعودي والذي یعتبر العملة الوظیفیة للشركة.  تعرض
 
 رصدة األمعامالت وال ۲
 

  تُثبتبالعمالت األجنبیة إلى اللایر السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاریخ تلك المعامالت.    تجرى المعامالت التي    تُحول 
النقدیة    مكاسب الناتجة عن تحویل الموجودات والمطلوبات  المعامالت وكذلك  تلك  الناتجة عن تسویة  العملة األجنبیة  وخسائر فروق 

 . الشامل الدخل  ت السائدة كما في نھایة العام ضمن قائمةبالعملة األجنبیة على أساس أسعار صرف العمال
 
 التمویل تكالیف  ۹- ۲
 

، وھي الموجودات التي تتطلب بالضرورة فترة  ھاأو إنتاج  ائھا،أو إنشالموجودات المؤھلة،  العائدة مباشرة إلى اقتناء   التمویل إن تكالیف  
بیعھا، تضاف إلى تكلفة تلك الموجودات، إلى أن تصبح الموجودات  زمنیة طویلة لتصبح جاھزة لالستخدام للغرض المقصود منھا أو  

 جاھزة إلى حد كبیر لالستخدام المقصود منھا أو للبیع. 
 

 تكبدھا. ت في السنة التي  الشامل  جمیع تكالیف التمویل األخرى في قائمة الدخلتُثبت 
 
 الزكاة  ۱۰- ۲
 

  تُحتسب .  الدخل الشامل  قائمة  الربح أو الخسارة في  مخصص الزكاة على  یُحملتخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الزكاة وضریبة الدخل.  
 المستحقة بموجب الربوط النھائیة، إن وجدت، عند تحدیدھا. المبالغ اإلضافیة 

 
 مقیمة في المملكة العربیة السعودیة بموجب نظام الضریبة. الشركة الضرائب، إن وجدت، عن معامالت محددة مع أطراف غیر    تستقطع

  



 المالیة (یقین كابیتال) شركة یقین  
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 إیضاحات القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 
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۱۲ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة ۲
 
 مخصصات  ۱۱- ۲
 

نتیجة لحدث سابق، ومن المحتمل أن یكون ھناك حاجة إلى    متوقعالمخصصات عندما یكون لدى الشركة التزام قانوني حالي أو  تُثبت  
 تدفق خارج  من الموارد لتسویة ھذا االلتزام، وإمكانیة تقدیر المبلغ بشكل یموثوق. 

 
 ممتلكات ومعدات  ۱۲- ۲
 

، باستخدام    الدخل الشامل في قائمة  الموجودات  على  الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم. یحمل االستھالك    تظھر
 لتوزیع تكالیف ھذه الموجودات على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا كما یلي:  ؛طریقة القسط الثابت

 
 سنة  ٤۰-۳ مباني وتحسینات على أراض مملوكة 

 أو مدة العقد، أیھما أقل)  االنتاجي(العمر  تحسینات على مباني مستأجرة 
 سنوات  ٥-٤ أثاث وتركیبات 

 سنوات  ٥ سیارات 
 سنوات  ٤ أجھزة حاسب آلي 

 
 تتم مراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة للموجودات ، وتعدیلھا إذا كان ذلك مناسبًا ، في نھایة كل فترة تقریر. 

 
 الدخل الشامل.  حصالت مع القیمة الدفتریة وتدرج في قائمة حدد المكاسب والخسائر من االستبعادات بمقارنة المت تُ 
 
عند    الشامل  الدخل  حمل مصاریف الصیانة واإلصالحات العادیة التي ال تزید جوھریا من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل على قائمةتُ 

 . مستبدلة الموجودات التستبعد ة، إن وجدت، ومھمالتجدیدات والتحسینات ال تُرسملتكبدھا. 
 
 العقاري  االستثمار ۱۳- ۲
 

ر  االستثما  رأس المال بدالً من استخدامھ في أغراض الشركة. یدرج  إلنماء ھو عقار محتفظ بھ لكسب إیرادات إیجار أو  االستثمار العقاري  
في    العقاري  یتم تحمیل استھالك االستثمار  بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم، إن وجد، باستثناء األراضي التي تدرج بالتكلفة.  العقاري

 الدخل الشامل باستخدام طریقة القسط الثابت على أساس األعمار اإلنتاجیة المقدرة التالیة:  قائمة
 

 سنة  ٤۰االستثمار العقاري
 
 سائر من االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة وتدرج في قائمة الدخل الشامل. حدد المكاسب والختُ 
 

إذا أصبح العقار االستثماري مشغوالً من قبل المالك ، یتم إعادة تصنیفھ كممتلكات وآالت ومعدات. تصبح قیمتھا العادلة كما في تاریخ  
ذا أصبح أحد بنود العقار الذي یشغلھ المالك عقاًرا استثماریًا بسبب تغیر استخدامھ ،  إعادة التصنیف تكلفتھا ألغراض محاسبیة الحقة. إ

وفقًا  فإن أي فرق ناتج بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة لھذا البند كما في تاریخ التحویل یتم التعامل معھ بنفس طریقة إعادة التقییم  
 . ۱٦لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

 
) إلى تقییم من قبل مثمن مستقل ، كما تم تعیینھ من قبل الشركة،  ۱-۱٥(كما ھو مبین في إیضاح   لالستثمار العقاريالعادلة  ستند القیمةت 

 .والذي لدیھ مؤھالت مھنیة معترف بھا وذات صلة ولدیھ خبرة حدیثة في موقع وفئة االستثمار العقاري یجري تقییمھا
 
 یرادات اإل ۱٤- ۲
 

 إیرادات الشركة على النحو التالي: یتم تصنیف 
 
 ) االصولورسوم إدارة  ، واالستثمارات المصرفیة، العقود مع العمالء (تتضمن دخل الوساطة ۱
 اح رب األ اتتوزیع دخل  ۲
 / (خسائر) المتاجرة  دخل  ۳
  



 المالیة (یقین كابیتال) شركة یقین  
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 إیضاحات القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۱۳ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة ۲
 
 (تتمة)  اإلیرادات  ۱٤- ۲
 

 المحاسبیة ذات العالقة كما یلي: تتلخص السیاسات 
 
 ) االصولتتضمن دخل الوساطة، واالستثمارات المصرفیة، ورسوم إدارة العقود مع العمالء ( ۱
 

 باستخدام النموذج التالي المكون من خمس خطوات:  ۱٥إلیرادات وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي االشركة  تُثبت
 

یُعّرف العقد على أنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر حیث تنشأ االلتزامات والحقوق واجبة النفاذ   العمیل : تحدید العقد مع ۱الخطوة 
 وتحدد معاییر العقود كل على حدة والتي یجب الوفاء بھا. 

  
 العمیل. یعرف التزام األداء بأنھ وعد في العقد یحصل بموجبھ نقل بضاعة أو خدمات إلى  : تحدید التزامات األداء ۲الخطوة 

  
سعر المعاملة ھو المقابل الذي تتوقع الشركة أن تستحقھ مقابل تحویل البضائع أو الخدمات   : تحدید سعر المعاملة ۳الخطوة 

 المصرح بھا إلى العمیل، باستثناء المبالغ المحصلة بالنیابة عن أطراف أخرى. 
  

داء واحد، تخصص الشركة سعر معاملة لكل التزام  ابالنسبة للعقود حیث یوجد أكثر من التزام   : تخصیص سعر المعاملة ٤الخطوة 
أداء بالمبلغ الذي یمثل مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة أن تكون مسؤولة عنھ؛ لتلبیة التزامات  

 االداء. 
  

داء عن طریق تحویل السلعة أو الخدمة المتعھد  تثبت الشركة اإلیراد أو عندما تلبي التزام األ : إثبات اإلیرادات ٥الخطوة 
 بھا إلى العمیل بموجب العقد. 

 
 ثبات اإلیرادات لكل مصدر من مصادر اإلیرادات ھي كما یلي: إبناًء على الخطوات الخمس السابقة، فإن سیاسة 

 
 دخل الوساطة 

 
  الخصم و   حساببعد  صلة نیابة عن العمالء بالسعر المتفق علیھ في العقد مع العمالء،  الالمعامالت ذات  تنفذ  دخل الوساطة عندما    یثبت

، حیث لن یكون للشركة أي  لإلیرادالفوري    ثبات ، مما یؤدي إلى اإلمن قبل الشركة  تنفیذ المعاملةبعد    الشركة   وفاءیثبت  الحسومات.  
 ارتباطات أخرى. 

 
 األصول أتعاب إدارة 

 
بناء على نسبة ثابتة من صافي الموجودات المدارة ("بناء على الموجودات") أو نسبة من عوائد صافي    األصولأتعاب إدارة    إثباتیتم  

الشركة اإلیرادات من    تنسب("بناء على العوائد") وتخضع للشروط واألحكام المطبقة وعقود الخدمات مع العمالء والصنادیق.    األصول
ألن األتعاب تتعلق تحدیًدا بجھود الشركة لنقل الخدمات لتلك الفترة. وبما أن أتعاب إدارة    ؛السنةأتعاب اإلدارة إلى الخدمات المقدمة خالل  

 سابقاً.  المثبتةغیر خاضعة لالسترداد، ال تتوقع اإلدارة حدوث أي عكس جوھري لإلیرادات  األصول
 

 رباح األ اتتوزیع دخل  ۲
 
 األرباح. عند وجود حق باستالم تلك توزیعات األرباح  دخل ثبت ی 
 
 / (خسائر) المتاجرة  دخل  ۳
 

 والخسائر من التغییرات في القیم العادلة واستبعاد االستثمارات.   المكاسبتشمل نتائج األنشطة التجاریة كافة 
 

 خر آ دخل 
 

 إیرادات اإلیجار 
 

 فترة عقد اإلیجار. إیرادات اإلیجار من عقود اإلیجار التشغیلیة للعقار على أساس القسط الثابت على مدار تثبت 
  



 المالیة (یقین كابیتال) شركة یقین  
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 إیضاحات القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۱٤ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة ۲
 
 دخل العموالت الخاصة على مدیني عقود المرابحة  اإلیرادات  ۱٥- ۲
 

یثبت دخل العموالت الخاصة لكافة األدوات المالیة المرتبطة بعمولة خاصة (مدیني عقود المرابحة) في قائمة الدخل الشامل لغرض  
الفائدة الفعلي. معدل الفائدة الفعلي ھو المعدل الذي یحسم الدفعات النقدیة المستقبلیة المقدرة والمقبوضات خالل  خاص باستخدام معدل  

،  العمر المتوقع لألصل المالي (أو فترة أقصر، حسبما كان مالئما)، إلى القیمة الدفتریة لألصل المالي. عند احتساب معدل الفائدة الفعلي
 النقدیة المستقبلیة مع األخذ في الحسبان جمیع الشروط التعاقدیة لألداة المالیة ولكن لیس خسائر االئتمان المستقبلیة.   تُقدّر الشركة التدفقات

 
ى  تعدل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة إذا عدلت الشركة تقدیراتھا بشأن المدفوعات أو المقبوضات. تحسب القیمة الدفتریة المعدلة عل

 دة الفعلي األصلي ویسّجل التغیر في القیمة الدفتریة كخسائر انخفاض في القیمة. أساس معدل الفائ 
 

  إذا انخفضت القیمة االئتمانیة للموجودات المالیة الحقاً، وُعدت ضمن "المستوى الثالث"، تحتسب الشركة إیرادات الفوائد من خالل تطبیق 
المطفأة   التكلفة  الفعلیة على صافي  الفائدة  القیمة االئتمانیة، معدل  تعد منخفضة  المالیة ولم  تعافت الموجودات  إذا  المالیة.  للموجودات 

 تحسب الشركة إیرادات الفوائد على أساس إجمالي. 
 

یأخذ حساب العائد الفعلي في الحسبان كافة الشروط التعاقدیة المتعلقة باألدوات المالیة (مدیني عقود المرابحة). ویشتمل الحساب على  
األتعاب والنقاط المدفوعة أو تكالیف المعاملة المستلمة وكذلك الحسم أو العالوة التي تعد جزءاً ال یتجزأ من معدل العمولة الخاصة  كافة 

 . استبعادھاالفعلي. تكالیف المعاملة ھي تكالیف إضافیة یمكن أن تنسب مباشرة إلى شراء الموجودات المالیة، أو إصدارھا، أو 
 
 عقود إیجار  ۱٦- ۲
 

 اإلیجار   عقود موجودات حق االستخدام / التزامات
 

العقد عقد إیجار أو یحتوي على  ویكون  إیجار.  یحتوي على  أو    عقد إیجار  إذا كان   الشركة العقد   تُقیمالمبدئي، في بدایة العقد،    ثباتعند اإل
السیطرة إذا كانت معظم المنافع    تحددمقابل عوض.  زمنیة  السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة    الحق في  كان العقد ینقل  إیجار إذا

 . تعود للشركة ویمكن للشركة توجیھ استخدام ھذه الموجودات 
 

 ستخدام االحق موجودات 
 

 تطبق الشركة نموذج التكلفة، ویقیس حق استخدام الموجودات بالتكلفة: 
 
 . نخفاض في القیمةتراكم وأي خسائر متراكمة لالمالستھالك اال م منھاحسی  ۱
 .یجار ألي إعادة قیاس اللتزامات عقود اإلیجار لتعدیالت اإل تكون معدلة ۲
 

ً االحق  موجودات  بشكل عام، سیكون   ضافیة مثل تكالیف  إاللتزامات عقود اإلیجار. ومع ذلك إذا كانت ھناك تكالیف    ستخدام مساویا
المواقع،   القابلة لالستردادوتجھیز  المتعلقة    ، الودائع غیر  المصاریف  قیمة حق استخدام  بالمعاملةوغیرھا من  ، یجب أن تضاف على 

 .الموجودات
 

 التزامات عقود اإلیجار 
 

 .لمؤجر ، فإن التزام عقود اإلیجار ھو القیمة الحالیة لجمیع الدفعات المتبقیة لاألولي اإلثباتعند 
 

 بعد تاریخ البدء بتطبیق المعیار، تقیس الشركة التزامات عقود اإلیجار عن طریق: 
 
 . لتعكس العائد على التزامات عقود االیجار  ؛زیادة القیمة الدفتریة -۱
 . یجار المقدماإل دفعاتلتعكس  ؛ خفض القیمة الدفتریة -۲
 .تعدیل على عقود اإلیجار لتعكس أي إعادة تقییم أو ؛إعادة قیاس القیمة الدفتریة -۳
 

 عقود اإلیجار قصیرة األجل ومنخفضة القیمة 
 

الثابت كمصروف   اإلیجار المرتبطة بعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود    الدفعات تثبت     في قائمة    منخفضة القیمة على أساس القسط 
 .شھراً أو أقل ۱۲. عقود اإلیجار قصیرة األجل ھي عقود إیجار تتراوح مدتھا بین الشامل  الدخل 

  



 المالیة (یقین كابیتال) شركة یقین  
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 إیضاحات القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۱٥ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة ۲
 
 نظامي الحتیاطي الا ۱۷- ۲
 

٪ من ربح السنة إلى االحتیاطي  ۱۰، یتعین على الشركة تحویل  والنظام األساسي للشركة  وفقا لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة
 االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.  على األقل من رأس المال. ٪۳۰یبلغ ھذا االحتیاطي  عندما التحویلا . یجوز للشركة إیقاف ھذالنظامي

 
 مصاریف  ۱۸- ۲
 

 على أنھا مصاریف عمومیة وإداریة.  التمویل  وتكالیفتصنف المصروفات، عدا تكالیف الموظف  
 
 التزامات محتملة وارتباطات  ۱۹- ۲
 

االلتزام بموثوقیة    مبلغتزام من خالل أحداث المستقبلیة أو حیث ال یمكن قیاس  وجود االلمن  تأكد  العن االلتزامات المحتملة عند    یفصح
 عنھا عندما یكون تدفق المنافع االقتصادیة محتمالً.  یفصح الموجودات المحتملة، ولكن  إثبات معقولة. ال یتم 

 
 توزیعات أرباح  ۲۰- ۲
 

 توزیعات األرباح من قبل مساھم الشركة. یعتمد فیھا توزیعات األرباح في القوائم المالیة خالل السنة التي تدرج 
 
 الھامة التقدیرات والتعدیالت المحاسبیة  ۲۱- ۲
 

ً یتطلب إعداد القوائم المالیة،   اإلدارة أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات    تضع ار الدولي للتقریر المالي، أن  ی للمع  وفقا
للموجودات المسجلة  والمبالغ  ت   ،والدخل  ، والمطلوبات  ،المحاسبیة  التقدیرات.  ھذه  الفعلیة عن  النتائج  تختلف  وقد  راجع  والمصاریف. 

التقدیرات وفي أي سنوات    تعدل فیھا  في السنة التيالتقدیرات المحاسبیة المعّدلة  تثبت  التقدیرات واالفتراضات األساسیة بصورة مستمرة.  
 تتأثر بھا.

 
الحكم في تطبیق  مورس  المجاالت التي تكون فیھا االفتراضات والتقدیرات المختلفة جوھریة للقوائم المالیة للشركة أو حیث  فیما یلي  

 السیاسات المحاسبیة: 
 

 منافع نھایة الخدمة للموظفین  مطلوبات 
 

المنافع المحددة للموظفین ومنافع مابعد انتھاء الخدمة األخرى باستخدام التقییمات االكتواریة. یتضمن التقییم االكتواري وضع  التزام  یحدد  
م والزیادات المستقبلیة في الرواتب ومعدالت الوفیات.  حسافتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. تتضمن تحدید معدل ال

او لتعقید  ھذه  نظراً  في  للتغیرات  حساسیة  أكثر  المحدد  المنافع  التزام  فإن  األجل،  طویلة  وطبیعتھ  األساسیة  واالفتراضات  لتقییم، 
 ). ۱-۱۸للحصول على تفاصیل االفتراضات یرجى الرجوع (إیضاح  االفتراضات في تاریخ كل تقریر.  تراجعاالفتراضات. 

 
 والمعدات األعمار اإلنتاجیة االقتصادیة للممتلكات  

 
االسھالك. تُحدد ھذه التقدیرات بعد النظر في االستخدام    حسابتُقدر إدارة الشركة األعمار اإلنتاجیة المتقیة للممتلكات والمعدات ألغراض  

ً  تراجع المتوقع لألصل.  وافقة مع  مت وفترتھ للتأكد من أن طریقة االستھالك  ؛الشركة األعمار اإلنتاجیة المقدرة وطریقة االستھالك دوریا
 النمط المتوقع للمنافع االقتصادیة من ھذه الموجودات. 

 
 مخصص الزكاة 

 
زكاة الشركة بالضرورة درجة من التقدیر والحكم فیما یتعلق ببعض البنود التي ال یمكن تحدید معاملتھا بشكل نھائي حتى    حسابیتضمن  

الربط النھائي   قد یؤدي   رسمیة.  نظامیةضاء، من خالل عملیة  ذات الصلة أو، حسب االقت   ھیئة الزكاة والضریبة والجماركمع    تربط
 لبعض ھذه البنود إلى أرباح و خسائر جوھریة و/أو تدفقات نقدیة. 

  



 المالیة (یقین كابیتال) شركة یقین  
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 إیضاحات القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۱٦ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة ۲
 
 الھامة (تتمة) التقدیرات والتعدیالت المحاسبیة  ۲۱- ۲
 

 المدینة األخرىخسائر ھبوط قیمة الذمم المدینة التجاریة والذمم 
 

بمبلغ یساوي خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر.    والذمم المدینة االخرى  تقیس الشركة مخصص الخسارة للذمم المدینة التجاریة
یُقّدر مخصص خسارة االئتمان المتوقعة على الذمم المدینة التجاریة باستخدام مصفوفة بالرجوع إلى الخبرة التاریخیة عن تعثر المدین  

ینین، والظروف االقتصادیة العامة للصناعة التي  عن السداد وتحلیل الوضع المالي الحالي للمدین، مع تعدیلھ وفقًا للعوامل الخاصة بالمد
 .یعمل فیھا المدینون وتقییم كل من االتجاه الحالي وكذلك االتجاه المتوقع للظروف في تاریخ التقریر

 
 .تقّیم عادة الذمم التجاریة المدینة بشكل جماعي ما لم تكن ھناك حاجة لتقییم مدین معین على أساس فردي

 
 االستثمار العقاري 

 
ولیس الستخدامھ في أغراض الشركة. یتطلب معیار المحاسبة الدولي    الرتفاع قیمتھیتم االحتفاظ بالعقار االستثماري لكسب اإلیجارات أو  

. لمزید من التفاصیل یرجى  القوائم المالیة من اإلدارة إجراء تقییم انخفاض القیمة واإلفصاح عن القیمة العادلة للعقار االستثماري في    ٤۰
 . ) ۱۳-۲الرجوع (إیضاح 

 
 والمعدلة اعتماد المعاییر الجدیدة   ۳
 
 ییر الجدیدة المعا ۱- ۳
 

م أو بعدھا، ۲۰۲۲ینایر    ۱طبقت الشركة بعض المعاییر والتعدیالت ألول مرة، والتي تكون ساریة في الفترات السنویة التي تبدأ في  
ولیس لدیھا أي تأثیر جوھري على القوائم المالیة. لم تطبق الشركة في وقت مبكر أي معیار، أو تفسیر، أو تعدیل آخر صادر وغیر  

 ساري بعد. 
 

 ۱٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   - قبل االستخدام المقصود  المتحصالت الممتلكات واآلالت والمعدات: 
 

من تكلفة أي بند    تخصم أن   شركةالخاص بالممتلكات والمنشآت والمعدات على أي   ۱٦یحظر التعدیل على معیار المحاسبة الدولي رقم  
نع والمعدات أي عائدات مستلمة من بیع البنود المنتجة أثناء قیام المنشأة بإعداد األصل لالستخدام المقصود.  من بنود الممتلكات والمصا

كما یوضح أیًضا أن الكیان "یختبر ما إذا كان األصل یعمل بشكل صحیح" عندما یقوم بتقییم األداء الفني والمادي لألصل. األداء المالي  
 . لألصل غیر ذي صلة بھذا التقییم

 
 ۳للتقریر المالي رقم تعدیالت على المعیار الدولي   -إلى اإلطار المفاھیمي   اإلشارة 

 
لدمج األعمال لتحدیث اإلشارات إلى اإلطار المفاھیمي للتقاریر المالیة    ۳رقم    للتقریر الماليتم إجراء تعدیالت طفیفة على المعیار الدولي  

المخصصات وااللتزامات    ۳۷وإضافة استثناء لالعتراف بااللتزامات وااللتزامات الطارئة ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم  
والتفسیر   المحتملة  واألصول  أیًضا  ۲۱الطارئة  التعدیالت  تؤكد   . تاریخ    الرسوم.  في  المحتملة  بالموجودات  االعتراف  ینبغي  ال  أنھ 

 االستحواذ. 
 

 ۳۷تكلفة تنفیذ تعدیالت العقد على معیار المحاسبة الدولي 
 

الدولي   المحاسبة  معیار  على  التعدیل  بالعقد    ۳۷یوضح  للوفاء  اإلضافیة  التكالیف  من  كالً  تشمل  بالعقد  للوفاء  المباشرة  التكالیف  أن 
التكالیف األخرى المرتبطة مباشرة بتنفیذ العقود. قبل االعتراف بمخصص منفصل للعقد المحمل بخسارة ، تعترف المنشأة  وتخصیص  

 بأي خسارة انخفاض حدثت على األصول المستخدمة في تنفیذ العقد. 
  



 المالیة (یقین كابیتال) شركة یقین  
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 إیضاحات القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۱۷ 

 (تتمة)  اعتماد المعاییر الجدیدة والمعدلة ۳
 
 (تتمة)   المعاییر الجدیدة ۱- ۳
 

تمدید الوسیلة    ۱۹-امتیازات اإلیجار ذات الصلة بفیروس كوفید    - عقود اإلیجار''  "،  ۱٦رقم    المالي  للتقریرار الدولي  تعدیل على المعی
 ) م۲۰۲۱أبریل   ۱العملیة (اعتباًرا من  

 
، نشر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالً على  م۲۰۲۰نتیجة لوباء فیروس كورونا، تم منح امتیازات اإلیجار للمستأجرین. في مایو  

یعد    كورونا  یوفر وسیلة عملیة اختیاریة للمستأجرین من تقییم ما إذا كان امتیاز اإلیجار المتعلق بـ  ۱٦رقم    للتقریر الماليالمعیار الدولي  
  ۳۰ إضافیًا لتمدید تاریخ الوسیلة العملیة من  ، نشر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالً م۲۰۲۱مارس    ۳۱تعدیًال لعقد اإلیجار. في  

. ویمكن للمستأجرین اختیار حساب امتیازات اإلیجار ھذه بنفس الطریقة التي كانوا سیفعلونھا إذا  م۲۰۲۲یونیو    ۳۰إلى    م۲۰۲۱یونیو  
مارس   ۳۱، في كوروناثیر وباء ، ولكن مع استمرار تأم۲۰۲۱یونیو  ۳۰لم تكن تعدیالت اإلیجار. كان من المقرر تطبیق التعدیل حتى 

. وینطبق التعدیل على سنوي. فترات  م۲۰۲۲یونیو    ۳۰، مدد مجلس معاییر المحاسبة الدولیة فترة تطبیق الوسیلة العملیة حتى  م۲۰۲۱
 . كورونا. ومع ذلك، لم تتلق الشركة امتیازات اإلیجار المتعلقة بـ م۲۰۲۱أبریل  ۱التقاریر التي تبدأ في أو بعد 

 
 ۲۰۲۰-۲۰۱۸للتقریر المالي  المعاییر الدولیة  سینات السنویة على لتحا
 
٪ إللغاء االعتراف  ۱۰یوضح الرسوم التي یجب تضمینھا في اختبار    -األدوات المالیة    -  ۹المالي رقم    المعیار الدولي للتقریر •

 بالمطلوبات المالیة. 
 
إلزالة الرسم التوضیحي للمدفوعات من المؤجر    ۱۳تعدیل المثال التوضیحي    - عقود اإلیجار    ۱٦رقم    للتقریر المالي المعیار الدولي   •

 فیما یتعلق بتحسینات عقود اإلیجار ، إلزالة أي لبس حول معالجة حوافز اإلیجار. 
 
سمح للمنشآت التي قامت بقیاس أصولھا  ی   - تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للمرة األولى    -   ۱  للتقریر الماليالمعیار الدولي   •

والتزاماتھا بالقیمة الدفتریة المسجلة في دفاتر الشركة األم بقیاس أي فروق تراكمیة في الترجمة باستخدام المبالغ المبلغ عنھا من 
اإلعفاء من المعیار  قبل الشركة األم. سیسري ھذا التعدیل أیًضا على الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة التي حصلت على نفس  

 . ۱ للتقریر المالي الدولي 
 
إلغاء مطلب المنشآت الستبعاد التدفقات النقدیة للضرائب عند قیاس القیمة العادلة بموجب   -الزراعة  ٤۱المعیار المحاسبي الدولي  •

نقدیة على أساس ما بعد الضریبة.  . ویھدف ھذا التعدیل إلى التوافق مع متطلبات المعیار لخصم التدفقات ال٤۱معیار المحاسبة الدولي  
  للتقریر لدمج األعمال لتحدیث المراجع إلى اإلطار المفاھیمي    ۳رقم    للتقریر المالي تم إجراء تعدیالت طفیفة على المعیار الدولي  

وااللتزامات    المالي بااللتزامات  لالعتراف  استثناء  الدولي    المحتملة وإلضافة  المحاسبة  معیار  نطاق  ات  المخصص  ۳۷ضمن 
بالموجودات    ۲۱المحتملة والتفسیر    الموجودات و  المحتملة وااللتزامات   ینبغي االعتراف  الرسوم. . تؤكد التعدیالت أیًضا أنھ ال 

 المحتملة في تاریخ االستحواذ. 
 

المستقبلیة إذا أصبحت    المالیة للشركة. تعتزم الشركة استخدام الوسائل العملیة في الفترات  القوائملم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على  
 قابلة للتطبیق. 

  



 المالیة (یقین كابیتال) شركة یقین  
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 إیضاحات القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۱۸ 

 (تتمة)  اعتماد المعاییر الجدیدة والمعدلة ۳
 

 معاییر صادرة وغیر ساریة بعد  ۲- ۳
 

الفترات   في  المفعول  ساریة  الدولي  المحاسبة  معاییر  مجلس  من  وتفسیرات صدرت  معاییر  على  وتعدیالت  المعاییر  من  عدد  ھناك 
 . القوائم المالیة تلكالمحاسبیة المستقبلیة إال أن الشركة قررت عدم تطبیقھا مبكًرا، ولیس لھم أثراً جوھریاً على 

 
 :یلي كما أھمھا

 تاریخ السریان  البیان  المعاییر 
   

 ۲۰۲۳ینایر  ۱ تعدیالت المتعلقة بانتھاء صالحیة منھج التأجیل  -عقود التأمین ٤المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
   

 ۲۰۲٤ینایر  ۱ تعدیالت المتعلقة بتصنیف المطلوبات المالیة   – عرض القوائم المالیة   ۱معیار المحاسبة الدولي رقم 
   

 ۱٦الدولي للتقریر المالي رقم المعیار 
عقود اإلیجار    - ۱٦تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

 للبیع وإعادة التأجیر
 ۲۰۲٤ینایر  ۱

   

 ۱معیار المحاسبة الدولي رقم 
عرض    ۱تعدیالت محدودة النطاق على معیار المحاسبة الدولي رقم  

   ۲القوائم المالیة، بیان الممارسة 
 ۲۰۲۳ینایر ۱

   

 ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
  ٤تعدیالت المتعلقة بالتفاعل بین المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

 ۹والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
 ۲۰۲۳ینایر  ۱

   

 ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
وتحدیات التنفیذ التي تم تعدیالت لمعالجة المخاوف    -عقود التأمین  

 ۱۷تحدیدھا بعد المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 ۲۰۲۳ینایر  ۱

   

 ۸معیار المحاسبة الدولي رقم 
رقم   الدولي  المحاسبة  معیار  على  المحاسبیة    ۸تعدیل  السیاسات 

 والتغییرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء 
 ۲۰۲۳ینایر  ۱

   

 ۱۲المحاسبة الدولي رقم معیار 
عن   الناشئة  والمطلوبات  بالموجودات  المتعلقة  المؤجلة  الضرائب 

 ۱۲تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  -معاملة واحدة  
 ۲۰۲۳ینایر  ۱

   

 المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 ۲۸معیار المحاسبة الدولي رقم و ۱۰    

في   المساھمة  أو  أو  بیع  الزمیلة  بین مستثمر وشركتھ  الموجودات 
تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم    - مشروع مشترك  

 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۱۰

 مؤجل 

 
 نقد و ما یماثلھ  ٤
 

   
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
      

 ٤٦  ٤۳   نقد في الصندوق 
 ۳۳٫٦۸۹  ۳۷٫۱٦۸  ۱-٤ نقد لدى البنوك 

 ۳۳٫۷۳٥  ۳۷٫۲۱۱   مجموع النقد وما یماثلھ 
 

 . جاریة حسابات في البنوك  لدى نقد على المبلغ یشمل ۱- ٤
 

 ودیعة ھامشیة لدى شركة مركز مقاصة األوراق المالیة  ٥
 

: ال شيء) مودع لدى  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٤٥، كان لدى الشركة رصید نقدي مقیّد بمبلغ  ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱كما في  
تُعد مقاصة مسؤولةً عن تسویة   شركة مركز األوراق المالیة ("مقاصة") والتي تعمل كوسیط بین طرفین في تداول األوراق المالیة. 

طر الطرف المقابل. تتطلب مقاصة أن یكون لدى الشركة ھامش ومساھمات في صندوق  المعاملة وتقوم أطراف التداول باستبعاد مخا
ملیون لایر سعودي    ٤٥التعثر یتم احتسابھا على أساس أنشطة التداول كعضو تداول للسنة الماضیة. لذلك قامت الشركة بإیداع مبلغ قدره  

 لدى مقاصة وھو مقیّد حالیًا. 
  



 المالیة (یقین كابیتال) شركة یقین  
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 إیضاحات القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۱۹ 

 إقراض بالھامش وتمویل مرابحة  ٦
 

  إیضاح  
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
      

 ۲٥٥٫۳۰۱  ۳۸٫٥۰۲  ۳-٦ ۱-٦ إقراض بالھامش 
 -  ۳۸٫۹۸۸  ۳-٦ ۲-٦ تمویل مرابحة 

 -  ) ۱٫۷٤۲(  ۳-٦ مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
   ۷٥٫۷٤۸  ۲٥٥٫۳۰۱ 
 
تقوم الشركة بتقدیـم تسھیالت إقراض بالھامش لعمالء مختارین بھدف التداول في سوق األسھم المحلي عن طریق الشركة.   ۱- ٦

تمتلك الشركة حق تصفیة محفظة األسھم للعمیل لضمان سداد قیمة القرض في حالة التعثر عن السداد. إن ھذه التسھیالت لھا  
مل ھذا اإلقراض أي عمولة أو رسوم. یرجع االنخفاض في ھامش اإلقراض إلى  مدة تصل إلى ثالثة أشھر كحد أقصى. ال یح
 الحالیة.  السنةالتسویات التي قام بھا بعض العمالء خالل 

 
تقوم الشركة بتقدیم تمویل مرابحة لشراء أسھم لفترة محددة عن طریق الشركة. لدى الشركة خیار تسییل محفظة االستثمارات   ۲- ٦

 سداد قیمة تمویل المرابحة في حالة التعثر. یحمل ھذا التمویل ھامش ربح متفق علیھ مسبقاً. للعمیل لضمان 
 
نھایة   ۳- ٦ باستثناء    السنة تم تصنیف جمیع األرصدة في  أنھا عاملة ومتداولة  تم احتسابھا    لایر سعودي   ملیون  ۱٫۷على  والتي 

لضمان سداد مبلغ اإلقراض في حالة التعثر عن السداد. یتم   بالكامل. لدى الشركة خیار تصفیة المحفظة االستثماریة للعمیل 
الحقاً تسویة المبالغ غیر المسددة ضمن مدة التسھیالت. التسھیالت مضمونة بالكامل. تراقب الشركة باستمرار القیمة السوقیة  

یمة األصلیة للمحفظة،  ٪ من الق۲٥للضمانات لكل عمیل ولدى الشركة مقیاس وقف الخسارة في حالة انخفاض قیمتھا بنسبة  
تقوم الشركة بتصفیة االستثمار الى حد المبلغ الُمقرض. إذا كانت عائدات بیع االستثمار أقل من القیمة الدفتریة، تتم متابعة ثم 

، قامت الشركة بإجراء تقییم انخفاض في قیمة األرصدة  ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱المنتھیة في    السنةالمقترض السترداد الفرق. خالل  
 . لإلقراض بالھامش ملیون لایر سعودي ۱٫۷القائمة وتم تسجیل مخصص بمبلغ 

 
یتمثل نموذج أعمال الشركة لإلقراض بالھامش وتمویل المرابحة في االحتفاظ باألصول لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة.   ٤- ٦

اختبار "تمثل فقط دفعات    م أن التدفقات النقدیة لتلك األدوات المالیة تمثل فقط دفع المبلغ األساسي والفائدة ("قامت الشركة بتقیی 
"). أخذت الشركة في االعتبار ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة  "والعمولة على المبلغ األصلي القائم  األصلي من المبلغ  

القیمة الزمنیة للموارد ،  متوافقة مع ترتیبات اإلقراض األسا  سیة ، أي الفوائد (أو دخل العمولة الخاصة) تشمل فقط مقابل 
 ومخاطر االئتمان ، ومخاطر اإلقراض األساسیة األخرى وھامش ربح یتوافق مع ترتیب اإلقراض األساسي. 

 
 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  استثمارات  ۷
 

 
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
    بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

    متداولة  
 ۲٫۲۰٥  ۷٫٥۸٥ )۱صندوق یقین المتداول لقطاع أسھم حقوق الملكیة السعودیة (المستوى  

 ٤٫۲۷٤  ۲٫۷۹۷ ) ۱(المستوى صندوق یقین المتداول لقطاع البتروكیماویات 
 ٦٫٤۷۹  ۱۰٫۳۸۲ المجموع 

    متداول غیر 
 ۳٫٦۲٥  ۳٫٥۹۲ ) ۲صندوق یقین للذھب (المستوى 

 ۹۸۸  ۱٫۰٦٤ ) ۳صندوق یقین عرعر ھیلز (المستوى 
 ۱٫۱٤٥  ۱٫۱۹٤ ) ۳صندوق یقین للتمویل بالمرابحة (المستوى 

 ٥٫۷٥۸  ٥٫۸٥۰ المجموع 
 ۱۲٫۲۳۷  ۱٦٫۲۳۲ مجموع االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  



 المالیة (یقین كابیتال) شركة یقین  
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 إیضاحات القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۲۰ 

 (تتمة)   استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ۷
 

 : فیما یلي حركة االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

 
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
    

 ۱۱٫٥۰٤  ۱۲٫۲۳۷ الرصید االفتتاحي 
 ۸٫۳٦۹  ۱۲٫۱٥۸ اإلضافات  

 )۱۰٫٦٤۷(  ) ۷٫۲۰۸( استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة متحصالت من استبعاد 
 مكاسب محققة من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل /   (خسائر) 

 ۳٫۰۱۱  ) ۹٥٥( ، بالصافي الربح أو الخسارة    
 ۱۲٫۲۳۷  ۱٦٫۲۳۲ المجموع 

 
 مصنف على أنھ محتفظ بھ للبیع الاالستثمار  ۸
 

لشركة اتحاد الخلیج للتأمین التعاوني خالل طرحھا وتخصیص أسھم    بصفتھا ضامن تغطیة االكتتابخالل العام، أبرمت الشركة اتفاقیة  
ملیون سھم للمستثمرین    ٤٫۱۸ملیون سھم خالل فترة التداول واالكتتاب ، وبیع    ٦٫۲ملیون سھم ، وبیع    ۲۲٫۹حقوق األولویة. تم طرح  

، یقین المالیة (یقین كابیتال).    قبل ضامن تغطیة االكتتاب ملیون سھم من    ۱۲٫٥غطیة األسھم غیر المشتراة البالغة  من المؤسسات. تمت ت 
بلغت تكلفة االستثمار في   في شركة اتحاد الخلیج للتأمین التعاوني. ٪۲۷٫۳۷تصبح نسبة ملكیة یقین المالیة (یقین كابیتال) ونتیجة لذلك، 

 ملیون لایر سعودي.  ۱۲٥٫٦ین التعاوني شركة اتحاد الخلیج للتأم
 

٪ في شركة اتحاد الخلیج للتأمین التعاوني مبدئیًا كاستثمار في شركة زمیلة ولكن نظًرا ألنھ تم حیازتھ  ۲۷٫۳۷تم تصنیف االستثمار بنسبة  
تاریخ االستحواذ وفقًا لمتطلبات  حصریًا بغرض التصرف فیھ الحقًا، فقد تم تصنیف ھذا االستثمار كأصل غیر متداول محتفظ بھ للبیع في  

األصول غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة. تم تسجیل خسارة انخفاض في القیمة    -   ٥  للتقریر الماليالمعیار الدولي  
 ملیون لایر سعودي عندما تم احتساب االستثمار كأصل غیر متداول محتفظ بھ للبیع.  ۱۰٫۱۷بمبلغ 

 
 سھًما  ۲٬۲۲۷٬۰۰۰، باعت الشركة  م۲۰۲۲یولیو    ۱۳بدأت الشركة في تصفیة االستثمارات التي تم االستحواذ علیھا. في    وفقًا للخطة،

من خالل صفقة خاصة، وتم إخطار ھیئة السوق المالیة والبنك المركزي السعودي (ساما). في    الواحد   ریاالت سعودیة للسھم  ۱۰بسعر  
من خالل صفقة خاصة. قامت الشركة    الواحد   ریاالت سعودیة للسھم  ۱۰سھًما بسعر    ۱٫۸۸۰٫٦۲۰، باعت الشركة  ۲۰۲۲أغسطس    ۲۳

سھماً من أسھمھا القائمة في شركة إتحاد الخلیج للتأمین التعاوني من خالل صفقة خاصة بسعر    ۱٤٤٫٦٤۸ببیع    ۲۰۲۲سبتمبر    ۸بتاریخ  
ملیون سھم من أسھمھا    ۱٫۸۷، باعت الشركة    ۲۰۲۲نوفمبر    ۲۰ملیون لایر سعودي. في    ۱٫٤٤٦٫٤۸۰لایر سعودي للسھم بإجمالي    ۱۰

  ۱۸٫۷لایر سعودي للسھم الواحد بمبلغ إجمالي قدره    ۱۰القائمة في شركة اتحاد الخلیج للتأمین التعاوني من خالل صفقات خاصة بسعر  
ھم من أسھمھا القائمة في شركة اتحاد  ملیون س  ۱٫٥ببیع    م۲۰۲۲نوفمبر    ۲٤ملیون لایر سعودي. عالوة على ذلك، قامت الشركة بتاریخ  

 ملیون لایر سعودي.  ۱٥للسھم الواحد بمبلغ إجمالي قدره  ةسعودی  تریاال  ۱۰الخلیج للتأمین التعاوني من خالل صفقة خاصة بسعر 
 

٪. ۱۰٫۷٦٥٪ إلى  ۲۷٫۳۷، انخفضت ملكیة یقین المالیة (یقین كابیتال) في شركة اتحاد الخلیج للتأمین التعاوني من  ۲۰۲۲خالل عام  
للتأمین التعاوني. لذلك، توقف ۱۰٫۷٦٥بسبب تخفیض الملكیة إلى   تأثیر الشركة بشكل كبیر في شركة إتحاد الخلیج    قیاس   ٪، توقف 

الدولي    االستثمار للمعیار  الماليوفقًا  الدولي    ،٥  للتقریر  المعیار  لمتطلبات  وفقًا  اآلن  قیاسھ  الماليویتم  المالیة    األدوات  -  ۹  للتقریر 
 :۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كاستثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.فیما یلي حركة االستثمار في 

 

 
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
    

 -  - الرصید االفتتاحي 
 -  ۱۲٥٫٦۰۷ على أنھ محتفظ بھ للبیعشراء استثمار مصنف 

 -  ) ۷٦٫۰٦۷( على أنھ محتفظ بھ للبیعمتحصالت من بیع استثمار مصنف 
 -  ۲٫۸٦۱ مكاسب القیمة العادلة من االستثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 -  ) ۱۰٫۱۷٤( على أنھ محتفظ بھ للبیعخسارة انخفاض قیمة االستثمار المصنف 
 -  ٤۲٫۲۲۷ المصنف كمحتفظ بھ للبیع القیمة العادلة لالستثمار 

 
یتم تضمین مكاسب القیمة العادلة في مكاسب القیمة العادلة من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالصافي، في  

 الدخل الشامل.  قائمة
  



 المالیة (یقین كابیتال) شركة یقین  
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 إیضاحات القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۲۱ 

 عالقة الطراف ذات االتعامالت مع   ۹
 

وتستند ھذه المعامالت على الشروط المتفق علیھا.  في سیاق األعمال العادیة ، تدخل الشركة في معامالت مع األطراف ذات الصلة  
ة  األطراف الرئیسیة في الشركة ھي شركة فالكم القابضة، وصنادیق االستثمار التي تدیرھا الشركة والشركات التابعة لھا (الكیانات المملوك 

ة، وكبار موظفي اإلدارة والشركات التي  لنفس الشركة األم ، وھي شركة فالكم القابضة)، واألعضاء التنفیذیین في مجلس إدارة الشرك 
دیسمبر    ۳۱و    م۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱تعتبر ھذه األطراف ذات العالقة المالكین الرئیسیین لھا. كانت أرصدة األطراف ذات العالقة كما في  

 كما یلي: م۲۰۲۱
 

  إیضاح   العالقة  القائم   الرصید وطبیعة   العالقة ذي  الطرف  اسم
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
        

        عالقة   ذات أطراف  من  مطلوب
 ۳٫۳۷۹  ۹۷٥    شركة شقیقة  ذمم مدینة من شركة فال القابضة 

 -  ۷۲٤    الشركة األم  ذمم مدینة من شركة فالكم القابضة 
 -  ۱٤    شركة شقیقة  شركة األمثل للتمویل ذمم مدینة من 
 شركة المخازن ذمم مدینة من 

 ۲۷٤  -    شركة شقیقة  والخدمات المساندة     
 صندوق یقین للمرابحة ذمم مدینة من 

 ٦۳  -    صندوق استثمار باللایر السعودي     
 ۳۷  -    شركة شقیقة  شركة النایفات للتمویل ذمم مدینة من 

 )۳٫۳۷۹(  ) ۹۷٥(  ۱-۹   مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
     ۷۳۸  ۳۷٤ 

        عالقة  ذات   أطراف  إلى مطلوب
 –  السعودي باللایر یقین مرابحة  صندوق 

 ۱۲۹٫۳۸۹  -  ۲-۹  صندوق استثمار تمویل مرابحة    
        

        موجودات أخرى 
 مستحقة  إدارة  أتعاب  -  استثمار صنادیق

 ۱٥٫۷۷۲  ۱٦٫۲۳۲  ۳-۹  صندوق استثمار أخرى  مدینة  وذمم   
        

 للموظفین الخدمة  نھایة منافع

مجلس اإلدارة  
وموظفي اإلدارة  

 ۳٬۹۲٤  ٥٬٥۸٦    العلیا
 
٪ مقابل الرصید القائم لمدة طویلة والمستحق من شركة فال القابضة  ۱۰۰، قامت اإلدارة بتكوین مخصص بنسبة  ۲۰۲۰خالل   ۱- ۹

ملیون لایر سعودي من شركة فال القابضة مقابل   ۲٫٤، استلمت الشركة مبلغ السنةملیون لایر سعودي. خالل  ۳٫۳۷۹بمبلغ 
 بل المبلغ المحصل. الرصید القائم، وبالتالي تم عكس المخصص مقا

 
  بمعدل   عمولة   ویحمل  الشركة  قبل   من  مدار  صندوق  وھو  السعودي،  باللایر  یقین  مرابحة  صندوق   منتمویل مرابحة    یمثل ۲- ۹

 : التمویل  في  الحركة یلي وفیما  أشھر، ۳ لمدة٪ ٤٫٥
 

 
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
    
    

 ۲۱۱٫۳۱۰  ۱۲۹٫۳۸۹ االفتتاحي الرصید
 ) ۷۷۷٫۸۹۸(  ) ٥٥٦٬٦۲۱( تسدیدات
 ٦۹٥٫۹۷۷  ٤۲۷٬۲۳۲ إضافات 
 ۱۲۹٫۳۸۹  - الختامي  الرصید

  



 المالیة (یقین كابیتال) شركة یقین  
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 إیضاحات القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۲۲ 

 (تتمة)  تعامالت مع أطراف ذات عالقة ۹
 
ملیون لایر سعودي) یمثل أتعاب إدارة مستحقة وذمم مدینة    ۱٥٫۸:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لایر سعودي (  ۱۷٫٤یتضمن ذلك مبلغ   ۹-۳

من   كجزء  والمدرجة  للمرابحة  یقین  وصندوق  ھیلز  عرعر  صندوق  من  معظمھا  یتكون  عالقة  ذات  أطراف  من  أخرى 
 ). ۱۰الموجودات األخرى (إیضاح 

 
 : السنة  خالل   العالقة ذات  لألطراف  الھامة المعامالت یلي فیما )أ(
 

 المالیة أدناه:  قوائمتم تلخیص المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة في سیاق األعمال العادیة المدرجة في ال
 

  إیضاح  
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
      الشركة األم:  –شركة فالكم القابضة  أ)  

 )۸۸٥(  -   مصاریف تخص شركة فالكم القابضة 
 )۱٥٫۰۰۰(  -  ۲۱ مقاصة  –توزیعات أرباح  

 ۱٫۳۸٤  ۱٫۸۳۷  ۲٥ دخل اإلیجار 
 -  ۲۲٫۲۳۱   شراء أسھم شركة إتحاد الخلیج للتأمین التعاوني

      
      شركات زمیلة    ب)

 ۱٫٦۰٥  ۱٫۱۲۸  ۲٥ دخل اإلیجار 
 ٦٦     إعالنات ومجلدات 

 -  ۲۰۰  ۲-۱۱ دخل الخدمات االستشاریة 
 ۲۲۱  -   عموالت على خدمات الوساطة  

 -  ۳٥۳   رسوم اإلدارة واالكتتاب من الصنادیق المشتركة 
      

      صنادیق االستثمار    ج)
 ۲٥٫٥۸۹  ۲۳٫٦٥٥  ۱-۱۰ أتعاب اإلدارة من من الصنادیق االستثماریة

  الموجوداتقیمة   تغطیة خسائر انخفاض -صندوق یقین لتمویل المرابحة  
 -  ) ۳٫۲۳٤(  ٤-۹ المالیة

 )۸٫۳۳٦(  ) ٦٫۰٤۸(  ۲-۹ تكالیف التمویل  
 ۳٦۳  ۱۸۸   رسوم اشتراكات الصنادیق االستثماریة

      
      (*) مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا  د) 

 )۱٤٫۹۱۳(  ۹٫۷٦۳   تعویض موظفي اإلدارة العلیا
 ) ۱٤۹.۳(  ) ۳٫۱٥۱(   واللجان المنبثقة منھا مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 
یمثل ھذا تغطیة خسائر انخفاض قیمة الموجودات المالیة التي یحتفظ بھا صندوق تمویل المرابحة المدار من قبل الشركة.   ٤- ۹

ً .  سعودي   ملیون لایر  ۷٫۲٦بمبلغ    لتغطیة خسائر انخفاض القیمة   م۲۰۲۲یونیو    ۲۹أصدرت الشركة القرار بتاریخ   ،  الحقا
 وفقًا لذلك تم تعدیل الخسارة المغطاة.   الصندوقملیون لایر سعودي من  ٤٫۱استردت الشركة مبلغ 

 
األنشطة،  ھم ھؤالء األشخاص، بما في ذلك المدیرین التنفیذیین، الذین لدیھم السلطة والمسؤولیة لتخطیط    العلیاموظفي اإلدارة   (*) 

 . على مستوى الشركة  تھاومراقب  ھا،وتوجیھ
 
، قامت الشركة بنقل ملكیة شركة فال المدینة الصناعیة إلى شركة فالكم القابضة من خالل صفقة انتقال  م۲۰۱۷خالل عام   ٥- ۹

 رات. ومع ذلك ، لم یتم تحدیث النظام األساسي للشركة المستثمر فیھا منذ تاریخ المعاملة االنتقالیة. االستثما
  



 المالیة (یقین كابیتال) شركة یقین  
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 إیضاحات القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۲۳ 

 موجودات أخرى  ۱۰
 

  إیضاح  
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
      

 ۱٦٫٥٥۲  ۲۰٫۷۷٦   دفعات مقدمة وذمم مدینة 
 ۱٦٫۳٥۱  ۱۷٫٤۰۷  ۱۰٫۱ عموالت وأتعاب مدینة 

 ً  ۱٫٤۷۲  ۱٫۷۲۰   مصاریف مدفوعة مقدما
 ۱٫۲٤۳  ۱٫۰٦۱   قروض للموظفین  

 )٥۷٥(  ) ۲٫۰۷۰(  ۱۰٫۲ مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
   ۳۸٫۸۹٤  ۳٥٫۰٤۳ 
 

ملیون لایر سعودي) والذي یمثل أتعاب إدارة مستحقة   ۱٥٫۸:  م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لایر سعودي (  ملیون  ۱۷٫٤یتضمن مبلغ   ۱۰-۱
 مدینة أخرى مستحقة من أطراف ذات عالقة یتكون معظمھا من صندوق عرعر ھیلز وصندوق یقین للمرابحة. وذمم 

 
یتم شطب الذمم المدینة فقط عندما    . مجموعة االستثمار المصرفي قامت الشركة بتكوین مخصص مقابل الذمم المدینة من عمیل   ۱۰-۲

، قامت الشركة بتكوین مخصص إضافي  م۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في    ال یكون ھناك توقع معقول باستردادھا.
 الدخل الشامل.  قائمة لایر سعودي في ملیون  ۱٫٥وقیدت مبلغ   مجموعة االستثمار المصرفيعلى الذمم المدینة من 

 
 الدخل  ۱۱

 
  القیمة   انخفاض  بسبب  ۲۰۲۱بعام    مقارنة  ۲۰۲۲عام    خالل  كبیر  بشكل   الوساطة   خدمات  على  العمولة   رسوم  انخفضت  ۱۱-۱

 .م۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  المنھیة السنة خالل  وانخفاض التمویل بالھامش  المتداولة لألسھم اإلجمالیة
 

  االستشاریة   الخدمات  في  االنخفاض الطفیف  بسبب  المماثلة  السنة ب   مقارنة  الحالیة  السنة  خالل  االستشاریة  الخدمات  دخل  انخفض ۱۱-۲
 . وغیرھا المالیة الھیكلة  وإعادة  األولي العام للطرح 

 
 ذمم دائنة لتمویل إسالمي قصیر األجل  ۱۲

 
ملیون لایر سعودي    ٥۰قدره  من بنك محلي بمبلغ إجمالي    تمویل إسالمي قصیر األجل ، حصلت الشركة على    م ۲۰۲۲دیسمبر    ۲۹في  

٪. مبلغ  ۲ھو ثالثة أشھر بمتوسط سایبور زائد    التمویل. معدل ھذا  التمویل بالھامش و المرابحة  محفظة : ال شيء) لتمویل  م۲۰۲۱(
ً   مضمون بمبنى المكتب الرئیسي للشركة (راجع  التمویل تغطیة    ). تتضمن االتفاقیات تعھًدا بالحفاظ على الحد األدنى من۱٤إیضاح    أیضا
 . م۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في    التعھد، وكانت الشركة ملتزمة بھذا    التمویل ٪ من إجمالي قیمة  ۱۲۰لمبنى المكتب الرئیسي بنسبة    السوقیةالقیمة  

 
 (المحمل) / عكس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  ۱۳

 

  إیضاح  
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
      

 الھامش على  لتمویلاالئتمان المتوقعة لتحمیل مخصص خسائر 
 -  ) ۱٫۷٤۲(  ٦ وتمویل المرابحة     

 عكس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمستحق من 
 ٦۸٦  ۲٫٤۰٤  ۱-۹ األطراف ذات العالقة     

 -  ) ۱٫٤۹٥(  ۲-۱۰ تحمیل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدینة 
   )۸۳۳ (  ٦۸٦ 
 



 شركة یقین المالیة (یقین كابیتال) 
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 إیضاحات القوائم المالیة 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) (جمیع المبالغ بآالف 
 

۲٤ 

 صافي ، ممتلكات ومعدات ۱٤

 م۲۰۲۲

 أراضي ومباني 
 وتحسینات على 

  (*)  أراضي مملوكة
 تحسینات على 
  سیارات  أثاث وتركیبات  مباني مستأجرة 

 أجھزة 
 المجموع  حاسب آلي

            التكلفة:
 ۱۰۸٫۰۱٥  ۲۹٫۰۳٤  ۱۱٤  ۱۳٫۳۲۱  ۳۲٤  ٦٥٫۲۲۲ م ۲۰۲۲ینایر  ۱

 ٤۲۲  ۲٤۹  -  ۱۷۳  -  - إضافات 
 )۱٬٥٦۱(  -  -  )۱٬٥٦۱(  -  - استبعادات 

 ۱۰٦٬۸۷٦  ۲۹٫۲۸۳  ۱۱٤  ۱۱٬۹۳۳  ۳۲٤  ٦٥٫۲۲۲ م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
            

            االستھالك المتراكم: 
 ٥٤٫۰۸۳  ۲۷٫۷٥۸  ۱۱٤  ۱۳٫۱۰۸  ۳۲٤  ۱۲٫۷۷۹ م  ۲۰۲۲ینایر  ۱

 ۱٫۸۱۸  ٥۳۷  -  ۱۱٦  -  ۱٫۱٦٥ المحمل خالل السنة  
 )۱٬٥٦۱(  -  -  )۱٬٥٦۱(  -  - استبعادات 

 ٥٤٬۳٤۰  ۲۸٫۲۹٥  ۱۱٤  ۱۱٬٦٦۳  ۳۲٤  ۱۳٫۹٤٤ م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
            

            صافي القیمة الدفتریة كما في:
 ٥۲٫٥۳٦  ۹۸۸  -  ۲۷۰  -  ٥۱٫۲۷۸ م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱

            

 م۲۰۲۱

 أراضي ومباني 
 وتحسینات على 

  (*)  مملوكةأراضي 
 تحسینات على 
  سیارات  أثاث وتركیبات  مباني مستأجرة 

 أجھزة 
 المجموع  حاسب آلي

            التكلفة:
 ۱۱۲٫٦٥۷  ۲۸٫۲۹۳  ۱۱٤  ۱۳٫۲٦۰  ۳۲٤  ۷۰٫٦٦٦ معدلة -م ۲۰۲۱ینایر  ۱

 ۹۹۸  ۷٤۱  -  ٦۱  -  ۱۹٦ إضافات
 ) ٥٫٦٤۰(  -  -  -  -  ) ٥٫٦٤۰( ) ۱۱تحویالت إلى عقار استثماري (إیضاح 

 ۱۰۸٫۰۱٥  ۲۹٫۰۳٤  ۱۱٤  ۱۳٫۳۲۱  ۳۲٤  ٦٥٫۲۲۲ - م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
            

            االستھالك المتراكم: 
 ٥۳٫۷٥۱  ۲۷٫۲٤۳  ۱۱٤  ۱۳٫۰۰۷  ۳۲٤  ۱۳٫۰٦۳ معدلة -م ۲۰۲۱ینایر  ۱

 ۱٫۸۲۳  ٥۱٥  -  ۱۰۱  -  ۱٫۲۰۷ المحمل خالل السنة  
 ) ۱٫٤۹۱(  -  -  -  -  ) ۱٫٤۹۱( ) ۱۱استثماري (إیضاح  عقارتحویالت إلى 

 ٥٤٫۰۸۳  ۲۷٫۷٥۸  ۱۱٤  ۱۳٫۱۰۸  ۳۲٤  ۱۲٫۷۷۹ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
            

            صافي القیمة الدفتریة كما في:
 ٥۳٫۹۳۲  ۱٫۲۷٦  -  ۲۱۳  -  ٥۲٫٤٤۳ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 
ذمم  للملیون لایر سعودي) كضمان    ٥۲٫٤:  م۲۰۲۱ملیون لایر سعودي (  ٥۱٫۳  البالغة  بصافي القیمة الدفتریة   وكة راضي مملأعلى    أراضي ومباني وتحسینات  رھن، تم    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في   ۱-۱٤

 ). ۱۲(راجع أیًضا إیضاح  دائنة لتمویل إسالمي قصیر األجل ال
 

 ملیون لایر سعودي).  ۲۰: م۲۰۲۱ملیون لایر سعودي ( ۲۰بمبلغ  م۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ذلك أرض بقیمة دفتریة كما في  یشمل (*) 



 شركة یقین المالیة (یقین كابیتال) 
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 القوائم المالیة إیضاحات 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۲٥ 

 العقاري  ستثماراال ۱٥
 

 
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
    التكلفة

 ۹٫٤۳۰  ۱٥٫۰۷۰ الرصید االفتتاحي  
 ٥٫٦٤۰  - ) ۱٤تحویالت من ممتلكات ومعدات (إیضاح 

 ۱٥٫۰۷۰  ۱٥٫۰۷۰ الرصید الختامي 
    

    االستھالك المتراكم:  
 ۲٫٤۱٥  ٤٫۲۰۰ الرصید االفتتاحي  

 ۱٫٤۹۱  - ) ۱٤تحویالت من ممتلكات ومعدات (إیضاح 
 ۲۹٤  ۳٤۲ المحمل خالل السنة  

 ٤٫۲۰۰  ٤٫٥٤۲ الرصید الختامي 
 ۱۰٫۸۷۰  ۱۰٫٥۲۸ صافي القیمة الدفتریة 

 
من المبنى الرئیسي لشركة فالكم القابضة (الشركة األم)، وشركة النایفات  اً  الشركة جزء  أجرت الشركة المقر الرئیسي بشكل كامل.    تملك

  استثمار ، لذلك تم تصنیف ھذا الجزء المؤجر إلى ")أطراف ذات عالقة(ویرھاوس لوجستیك  للتمویل، وشركة األمثل للتمویل، وشركة 
تقیس الشركة االستثمار العقاري    ملیون لایر سعودي).  ۲٫۹۹م:  ۲۰۲۱(  ملیون لایر سعودي  ۳٫٤۸  ياإلیجار كة  الشر  ". یبلغ دخلعقاري

 بالتكلفة.
 

 للعقار القیمة العادلة  ۱-۱٥
 

ملیون لایر سعودي. تم    ۱۲، بلغ متوسط القیمة العادلة للممتلكات المقدرة من قبل ثالثة مقیمین مستقلین    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
وفقًا ألنظمة تقییم (الھیئة السعودیة للمقیمین المعتمدین) بما یتوافق مع    "تقییم" معتمدین من    مقیمینتحدید القیمة العادلة للعقار من قبل  

من التسلسل    الثاني–تحت المستوى  لعقار الشركة  ) ومعاییر التقییم الدولیة. یتم تصنیف القیمة العادلة  IVSCعاییر التقییم الدولیة (مجلس م
 .۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في   العقارالھرمي للقیمة العادلة. استخدم المقیم "نھج السوق" لتقییم 

 
 مستحقات و  ذمم دائنة ۱٦

 

 
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
    

 ٥٫۷۰۸  ٦٬٦٥۱ ذمم دائنة
 ۱۰٫۹٤٦  ٦٫۰۳۳ حوافز مبیعات مستحقة 

 ۲٫۸٥۸  ۲٫۷۷۱ مصاریف مستحقة لمجلس اإلدارة 
 ۲٫٥۰٤  ۱٫۷٤۲ ضریبة القیمة المضافة المستحقة 

 ٥٫۱۲۳  ۱٫۲۰۸ مكافآت الموظفین المستحقة 
 ٦٫۱۱۹  ٥۷۳ مصاریف مستحقة 

 ۲۲۸  - تكالیف تمویل مستحقة 
 ۲۱۷  ٥۹ أخرى 

 ۱۹٫۰۳۷  ۳۳٫۷۰۳ 
  



 شركة یقین المالیة (یقین كابیتال) 
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 القوائم المالیة إیضاحات 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۲٦ 

 الزكاة  ۱۷
 

 مكونات الوعاء الزكوي ۱۷-۱
 

المخصصات في بدایة السنة،  و  ،تتألف المكونات الرئیسیة للوعاء الزكوي للشركة وفق نظام الزكاة وضریبة الدخل من حقوق المساھم
األجلو طویلة  والمعدات،    ، االقتراضات  للممتلكات  الدفتریة  القیمة  لصافي  الخصومات  ناقصاً  المقدر  الضریبي    االستثمار ووالدخل 

 وبنود أخرى محددة.  ،واالستثمارات ،العقاري
 

 
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
    

 ۲٫۸۹٤  ٤٫۷۳٦ ینایر ۱كما في 
 ٥٫٥٦۱  ٥٫۱٤٥ المخصص خالل السنة 

 l-  ۷٬۳٥٤ زكویة عن سنوات سابقة المخصص لربوط 
 )۳٫۷۱۹(  ) ٤٫٦٤۹( المدفوع خالل السنة 

 ٤٫۷۳٦  ۱۲٫٥۸٦ دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 وضع الربوط  ۱۷-۲
 

السابقة    السنوات  ربوطو  م.۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱حتى السنة المنتھیة في  ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك  لقدمت الشركة إقراراتھا الزكویة  
 ملخصة كالتالي:  

 
 
 م ۲۰۱٦م إلى ۲۰۱۲للسنوات من   ۱
 

م مطالبة الشركة  ۲۰۱٦م إلى  ۲۰۱۲ربوطھا الزكویة النھائیة لألعوام من  ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك  م، أصدرت  ۲۰۱۹خالل عام  
ً الشركة اعتراضملیون لایر سعودي عن السنوات المذكورة أعاله. قدمت    ۹٫٤بتسویة التزام زكوي إضافي بمبلغ   لجنة  لضد ھذه الربوط    ا

الحقاً  .  ھیئة الزكاة والضریبة والجماركاالستئناف العلیا بعد الحكم الصادر عن لجنة االستئناف األولیة في وقت سابق، والذي أید قرار  
ركة. لذلك قامت الشركة بتقییم معظم بنود استئناف الش استلمت الشركة قراًرا نھائیًا من اللجنة الضریبیة والجمركیة برفض م،  ۲۰۲۳في  

 في قائمة الدخل الشامل.  ملیون لایر سعودي   ۷٫۳٥تأثیر الربوط الزكویة وسجل مبلغ 
 
 م ۲۰۱۸م إلى ۲۰۱۷للسنوات من   ۲
 

م مطالبة الشركة بتسویة  ۲۰۱۸م و  ۲۰۱۷ربوطھا الزكویة النھائیة لعامي  ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك  م، أصدرت  ۲۰۲۰خالل عام  
ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك  مالیین لایر سعودي عن السنوات المذكورة أعاله. قبلت الشركة معالجة  ۳التزام زكوي إضافي بمبلغ 

اإلضافیة    دي وقدمت استئنافًا ضد االلتزامات الزكویة  ملیون لایر سعو   ۰٫۸الزكاة المستحقة البالغة    ودفعتفیما یتعلق ببعض البنود  
دعوى الشركة وأصدرت الربوط المعدلة مع عدم وجود التزامات زكویة إضافیة لعامي  ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك  المتبقیة. قبلت 

 م.۲۰۱۸م و ۲۰۱۷
 

لمستقبل تفرضھا ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك على  تعھدت شركة فالكم القابضة (الشركة األم) بتحمل أي مبالغ زكاة إضافیة في ا
 الشركة فیما یتعلق بالسنوات السابقة وحتى تاریخ اإلدراج. 

  



 شركة یقین المالیة (یقین كابیتال) 
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 القوائم المالیة إیضاحات 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۲۷ 

 منافع نھایة الخدمة للموظفین  ۱۸
 

 
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
    

 ۱۰٫۲۹۹  ۱۳٫۷۹۸ ینایر ۱كما في 
 ۱٫۱۸٥  ۱٫٥۷۰ المخصص للسنة 
 ) ۸۸(  ) ۱٫۲۹۸( السنة المدفوع خالل 

 ۲٫٤۰۲  ۱٫۳۹۲ إعادة القیاس  رة خسا
 ۱۳٫۷۹۸  ۱٥٫٤٦۲ دیسمبر  ۳۱كما في 

 
 االفتراضات االكتواریة الرئیسیة  ۱۸-۱

 

 
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
    منافع نھایة الخدمة: 

 ٪ ۲٫۳۰  ٪ ٤٫٦٥ معدل الحسم 
 ٪ ۲٫۳۰  ٪ ٤٫٦٥ معدل نمو الرواتب 

 عالي  عالي  الموظفینمعدل دوران 
 

  تحلیل الحساسیة لالفتراضات االكتواریة  ۱۸-۲

 
 الزیادة / (االنخفاض) 

  في االفتراض 
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
      منافع نھایة الخدمة: 

 )٤۸۳(  ) ٤٤۳(  ٪ ۰٫٥+   معدل الحسم  
 -  ۰٥  ٤٦٦  ٪ ٫٥۱٦ 

 ٥۱۳  ٤٦٤  ٪ ۰٫٥+   معدل نمو الرواتب 
 -  ۰٤(  ) ٤٤٥(  ٪ ٫٥۸٥( 

 
ثابتة. في الممارسة العملیة، من غیر المحتمل   یستند تحلیل الحساسیة على تغییر في االفتراض مع اإلبقاء على جمیع االفتراضات األخرى

أن یحدث ھذا، وقد تكون التغییرات في بعض االفتراضات مرتبطة. عند حساب حساسیة التزام المنافع المحددة لالفتراضات االكتواریة  
المتوقعة في نھایة فترة التقریر) عند    (القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة المحسوبة بطریقة وحدة االئتمان نفس الطریقةطبقت  المھمة،  

 نھایة الخدمة للموظفین.  حساب منافع
 

 استحقاق مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  ۱۸-۳
 

سنوات. فیما یلي تحلیل االستحقاق المتوقع لمكافآت نھایة الخدمة للموظفین    ٥٫۸یبلغ المتوسط المرجح لمكافأة نھایة الخدمة للموظفین  
 المخصومة: غیر 

 

 
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
    

۲۰۲۲ -  ۱٬۸٦۷ 
۲۰۲۳ ۲٬۸۰۸  ۱٬٦۷۱ 
۲۰۲٤ ۲٬۹٤٦  ۱٬٥٦۳ 
۲۰۲٥ ۲٬٥۸٤  ۱٬٥۰٦ 
۲۰۲٦ ۲٬٤٤۱  ۱٬٤٤۱ 
 ٦٬۳٥۲  ۱٥٬۰۲۷ وما بعد  ۲۰۲۷

 ۲٥٬۸۰٦  ۱٤٬٤۰۰ 
  



 شركة یقین المالیة (یقین كابیتال) 
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 القوائم المالیة إیضاحات 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۲۸ 

 رأس المال  ۱۹
 

ملیون    ۱٥۰م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱م (۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في    ملیون لایر سعودي  ۱٥۰یبلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمدفوع  
 لایر سعودي للسھم الواحد.  ۱۰ملیون سھم بقیمة  ۱٥مقسم إلى لایر سعودي) 

 
 م: ۲۰۲۱م و ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في  المساھم بیاناتفیما یلي 

 

  عدد األسھم   نسبة الملكیة   اسم المساھم 
 رأس المال 

 باللایر السعودي 
       

       م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
       

 ۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰  ٪۱۰۰  شركة فالكم القابضة
       

       م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
       

 ۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰  ٪۱۰۰  شركة فالكم القابضة  
 

 النظامي االحتیاطي  ۲۰
 

  تغطیة ، بعد  یجب على الشركة تجنیب احتیاطي نظامي،  والنظام األساسي للشركة وفقًا لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة 
المتراكمة،   یبلغ ھذا االحتیاطي  ۱۰تخصیص    من خالل الخسائر  الدخل حتى  المال.    ٪۳۰٪ من صافي  ن ھذا  إعلى األقل من رأس 

 لتوزیع.  االحتیاطي غیر قابل ل
 

 توزیعات األرباح  ۲۱
 

  ۰٫۱م:  ۲۰۲۱( لكل سھم   ال شيء  م على توزیع أرباح بمبلغ۲۰۲۲دیسمبر    ۲۱السنوي في    امة وافق المساھم خالل اجتماع الجمعیة الع
  معتوزیعات األرباح المستحقة  لاإلدارة مقاصة    عملت  ،م۲۰۲۱  عام خالل  یون لایر سعودي).  مل  ۱٥م:. ۲۰۲۱(  ال شيء  بمبلغ)  لكل سھم

 . (الشركة األم) الرصید المستحق لشركة فالكم القابضة 
 

 االلتزامات المحتملة واالرتباطات  ۲۲
 

 م. ۲۰۲۱م و ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱) الزكاة، ال توجد التزامات محتملة كما في ۱۷ إیضاح في ( باستثناء ما ذكر
 

 . م۲۰۲۱م و ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱لم یكن ھناك ارتباطات رأسمالیة كما في 
 

 من خالل الربح أو الخسارة، بالصافي  أرباح القیمة العادلة من االستثمارات بالقیمة العادلة  ۲۳
 

  إیضاح  
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
      

 خسائر محققة من استثمارات بالقیمة العادلة من   /  مكاسب
 ۳٫۰۱۱  ) ۹٥٥(  ۷ صافي  -  خالل الربح أو الخسارة     

 مكاسب القیمة العادلة من االستثمار بالقیمة العادلة من 
 -  ۲٫۸٦۱  ۸ خالل الربح أو الخسارة     
   ۱٫۹۰٦  ۳٫۰۱۱ 
  



 شركة یقین المالیة (یقین كابیتال) 
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 القوائم المالیة إیضاحات 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۲۹ 

  مصاریف عمومیة وإداریة أخرى  ۲٤
 

  إیضاح  
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
      

 ٥٫٤۰٥  ۷٫۳٦٤   اتصاالت ومرافق مصاریف 
 ۱٫۷٥٤  ۲٫۳۷۸   ومھنیةرسوم قانونیة  

 ۱٫۸۲۳  ۱٫۸۱۸  ۱٤ استھالك ممتلكات ومعدات 
 ۸۸٦  ۹۸٦   كھرباء

 ٦۱٤  ٦۷۰   مصاریف متعلقة باإلیجار والمباني
 ۲۷٤  ٥٥۲   مصاریف تسویق 

 ۲۹٤  ۳٤۲  ۱٥ استھالك عقار استثماري 
 ۳۹۲  ۳۳۸   تأمین 
 ۱٫۲٦۹  ۲٫٤۹٦   أخرى 

   ۱٦٫۹٤٤  ۱۲٫۷۱۱ 
 

 اإلیرادات األخرى  ۲٥
 

البالغ   المركز    لمبنى ملیون لایر سعودي) على إیرادات اإلیجار    ۲٫۹:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۳٫٤یشتمل الرصید 
الرئیسي. تمتلك الشركة المقر الرئیسي بالكامل وقد قامت بتأجیر جزء من المبنى لشركة فالكم القابضة (الشركة األم) وشركة النایفات  

 ) وشركة المستودعات اللوجستیة. شقیقة للتمویل وشركة األمثل للتمویل (شركات 
 

 ربحیة السھم  ۲٦
 

ملیون    ۱٥  على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة والبالغ عددھا  للسنة ربحیة السھم عن طریق قسمة ربح    تم احتساب 
ً سھم ً ملیون سھم ۱٥م: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱( ا   ). ا

 
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
    : ربحیة السھم

 ٤۸.٤  ۰٫۲٥ السنة، األساسي والمخفض  ربح
 

   حسابات العمالء  ۲۷
 

 حسابات العمالء:  أرصدة
 

ملیون لایر    ۲۷٥تشمل ھذه الحسابات حسابات عمالء الوساطة في األسھم المحلیة المحتفظ بھا في البنك السعودي الفرنسي والبالغة  
لمالیة وفقا ألحكام  ملیون لایر سعودي). لم تدرج ھذه الحسابات ضمن ھذه القوائم ا  ۳۷٥م:  ۲۰۲۱م (۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱سعودي كما في  

) من الئحة "مؤسسات السوق المالیة (المعروفة سابقاً باسم "األشخاص المرخص لھم") بموجب القرار الصادر عن مجلس  ۷۱المادة (
م)، ووفقاً للوائح ھیئة السوق المالیة الصادرة  ۲۰۰٥یونیو    ۲۸ھـ )الموافق  ۲۱/٥/۱٤۲٦) بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۱ھیئة السوق المالیة برقم (
 ھـ.۲/٦/۱٤۲٤بتاریخ  ۳۰بالمرسوم الملكي رقم م / 

 
 خسارة في حسابات العمالء: 

 
انطالقاً من التزام مجموعة تداول السعودیة المستمر لدعم تطویر السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة، قدمت مجموعة تداول  

من    البنیة التحتیة لما بعد التداول والتي تم إطالقھا عبر السوق المالیة السعودیة السعودیة خالل السنة، حزمة من التحسینات الجدیدة على  
م بتطبیق  ۲۰۲۲في أبریل    قامت الشركة  شركة  مركز األوراق المالیة ("مقاصة") وشركة مركز إیداع األوراق المالیة "إیداع".   خالل 

 و مذكور أعاله والتي تسمى برنامج تقنیة ما بعد التداول. نظام جدید بالتزامن مع تطبیق التحسینات الجدیدة في السوق كما ھ
 

نشأ بسببھا فرق تسویة    التقنیة  اإلعدادات   بعضالنظام تم اطالقھ حدیثاً خالل السنة، واجھت اإلدارة بعض المشاكل في    ھذا  نظراً الن
د النقدي في حسابات أموال العمالء ذات الصلة  أثناء عملیة التسویة على حسابات أموال العمالء، والتي تشیر إلى وجوب أن یكون الرصی 

) (ھـ) من "مؤسسات سوق رأس المال"، دفعت الشركة الفرق من أموالھا الخاصة إلى حسابات أموال العمالء  ۸۰أعلى. امتثاالً للمادة (
، تمكنت   ۲۰۲۳الحقًا في عام  األموال منھا، فقد تم تسجیل المبالغ كمصروف.    اد، وحیث أنھ ال یمكن تحدید الجھة التي ینبغي استرد

 ألف لایر سعودي من بعض العمالء وستواصل متابعة تحصیل المبلغ المتبقي حیثما أمكن ذلك.  ۳۰۰الشركة من استرداد مبلغ 
  



 شركة یقین المالیة (یقین كابیتال) 
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 القوائم المالیة إیضاحات 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳۰ 

 األدوات المالیة وإدارة المخاطر  ۲۸
 

إدارة المخاطر الفعالة ذات أھمیة قصوى للشركة. وتتضمن ھذه المخاطر: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر صرف العمالت    تعد
األجنبیة بشكل رئیسي، ومخاطر السعر، ومخاطر أسعار العموالت) ومخاطر االئتمان، ومخاطر السیولة، ومخاطر التشغیل. على الشركة  

 نسبةً إلى مستویات المخاطر، باإلضافة إلى المتطلبات والمعاییر الخارجیة.  بشكل متحفظرسملت  ھاأن تضمن بأن 
 

تشتمل األدوات المالیة المدرجة في قائمة المركز المالي على النقد، وأرصدة لدى البنوك، وتمویل على الھامش، وتمویل مرابحة، وذمم  
متداولة، واستثمارات بالقیمة العادلة    – الل قائمة الربح أو الخسارة  بالقیمة العادلة من خ  واستثماراتتجاریة مدینة، وذمم مدینة أخرى، 
ستحقات، والمستحق إلى طرف ذي عالقة (تمویل المرابحة قصیر  مغیر متداولة، وذمم دائنة، و  –من خالل قائمة الربح أو الخسارة  

 حاسبیة لكل منھا. عنھا ضمن السیاسة المأفصح األجل). إن طرق اإلثبات المطبقة والخاصة بھذه البنود  
 

إجراء  تجرى   في  قانوني  الشركة حق  لدى  یكون  المالیة عندما  بالقوائم  الصافي  المالیة وإثبات  الموجودات والمطلوبات  بین  المقاصة 
 المقاصة والنیة إما للتسویة على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت. 

 
 مخاطر السوق  ۲۸-۱

 
 مخاطر تعرض قیمة األداة المالیة للتغیر نتیجة للتغیرات في أسعار السوق.  مخاطر السوق ھي

 
 مخاطر أسعار العمولة  أ) 
 

مخاطر أسعار العموالت ھي التأثیر على األرباح المستقبلیة للشركة الناتج عن الزیادة في أسعار الفائدة / العموالت في السوق. تنشأ  إن  
أھم مصدر  إن  التي تخضع لتعدیل سعر الفائدة خالل فترة محددة.  الموجودات والمطلوبات  المخاطر عندما یكون ھناك عدم تطابق في  

لھ طبیعة قصیرة األجل ، فإن    ذمم دائنة لتمویل إسالمي قصیر األجل األجل. نظًرا ألن    ة الشركة قصیر  اتقتراضلھذه المخاطر ھو ا 
ً الزیادة أو النقص في أسعار الفائدة / العمولة في السوق لیست   تاریخ  كما في    جوھریة. وبالتالي ، ال توجد مخاطر سعر عمولة جوھریا

المالي  المركز  تمویل  إن  .  قائمة  في  ذمم  وتدرج  ثابتة  بأسعار  األخرى ھي  المالیة  والمطلوبات  المدینة  بالتكلفة    القوائمالشركة  المالیة 
 . تاریخ قائمة المركز الماليالعمولة كما في  سعرالمطفأة، وبالتالي ال توجد مخاطر  

 



 شركة یقین المالیة (یقین كابیتال) 
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 القوائم المالیة إیضاحات 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳۱ 

 (تتمة) األدوات المالیة وإدارة المخاطر  ۲۸
 

 (تتمة)   مخاطر السوق ۲۸-۱
 
 (تتمة)   أسعار العمولةمخاطر  أ) 
 

 المجموع   ال تحمل عمولة   أكثر من سنة   شھر  ۱۲-۳  أشھر  ۳خالل  مخاطر أسعار العمولة 
          م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱

          الموجودات 
 ۳۷٫۲۱۱  ۳۷٫۲۱۱  -  -  - ماثلھ ینقد وما 

 ۷٥٫۷٤۸  ۳٦٫۷٦۰  -  ۳۸٫۹۸۸  - تمویل على الھامش وتمویل مرابحة 
 ۳۸٫۸۹٤  ۳۸٫۸۹٤  -  -  - موجودات أخرى 

 ۱۰٫۳۸۲  ۱۰٫۳۸۲  -  -  - متداولة  -الربح أو الخسارة استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
 ٥٫۸٥۰  ٥٫۸٥۰  -  -  - غیر متداولة  -الربح أو الخسارة استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

 ٤۲٫۲۲۷  ٤۲٫۲۲۷  -  -  - محتفظ بھ للبیع  االستثمار المصنف على أنھ
 ۲۱۰٬۳۱۲  ۱۷۱٫۳۲٤  -  ۳۸٫۹۸۸  - مجموع الموجودات المالیة 

          
 ٦٫٦٥۱  ٦٫٦٥۱  -  -  - ذمم دائنة ومستحقات  

 ٥۰٫۰۰۰  -  -  ٥۰٫۰۰۰  - ذمم دائنة لتمویل إسالمي قصیر األجل 
 -  -  -  -  - (تمویل المرابحة قصیر األجل) مستحق إلى طرف ذو عالقة

 ٥٦٫٦٥۱  ٦٫٦٥۱  -  ٥۰٫۰۰۰  - مجموع المطلوبات المالیة 
          

 المجموع   ال تحمل عمولة   أكثر من سنة   شھر  ۱۲-۳  أشھر  ۳خالل  مخاطر أسعار العمولة 
          م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

          الموجودات 
 ۳۳٫۷۳٥  ۳۳٫۷۳٥  -  -  - ماثلھ ینقد وما 

 ۲٥٥٫۳۰۱  -  -  ۲٥٥٫۳۰۱  - وتمویل مرابحة تمویل على الھامش 
 ۳۲٫۹۰۳  ۳۲٫۹۰۳  -  -  - موجودات أخرى 

 ٦٫٤۷۹  ٦٫٤۷۹  -  -  - متداولة  -الربح أو الخسارة استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
 ٥٫۷٥۸  ٥٫۷٥۸  -  -  - غیر متداولة  -استثمارات بالقیمة العادلة من خالاللربح أو الخسارة

 ۳۳٤٫۱۷٦  ۷۸٫۸۷٥  -  ۲٥٥٫۳۰۱  - مجموع الموجودات المالیة 
          

 ٥٫۷۰۸  ٥٫۷۰۸  -  -  - ذمم دائنة ومستحقات 
 ۱۲۹٫۳۸۹  -  -  ۱۲۹٫۳۸۹  - (تمویل المرابحة قصیر األجل) مستحق إلى طرف ذو عالقة

 ۱۳٥٫۰۹۷  ٥٫۷۰۸  -  ۱۲۹٫۳۸۹  - مجموع المطلوبات المالیة 
 



 شركة یقین المالیة (یقین كابیتال) 
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 القوائم المالیة إیضاحات 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳۲ 

 (تتمة) األدوات المالیة وإدارة المخاطر  ۲۸
 

 (تتمة)   مخاطر السوق ۲۸-۱
 

 مخاطر العملة  ب) 
 

تتم معامالت الشركة بشكل    مخاطر العملة ھي مخاطر التقلب في قیمة األداة المالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة.
  اإلدارة تقلبات أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العملة لیست جوھریة.   تراقب   رئیسي باللایر السعوجدي والدوالر األمریكي.  

 بما أن اللایر السعودي مربوط بالدوالر األمریكي، فال توجد مخاطر صرف العمالت األجنبیة. 
 

 مخاطر االئتمان  ۲۸-۲
 

 :تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان نتیجة عدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماتھ التعاقدیة عند استحقاقھا ، فیما یتعلق بما یلي
 
 المرابحة التمویل على الھامش وتمویل  •
 مطلوب من أطراف ذات عالقة  •
 النقد في البنوك  •
 أخرى موجودات •
 ة یلدى شركة مركز مقاصة األوراق المال  ةی ھامش عةیود •
 

بالتزاماتھ   الوفاء  مالیة في  المقابل ألداة  الطرف  أو  العمیل  نتیجة إلخفاق  مالیة  لخسارة  الشركة  تعرض  االئتمان ھي مخاطر  مخاطر 
تنشأ مخاطر االئتمان من النقد والنقد المعادل وكذلك التعرضات االئتمانیة للذمم المدینة التجاریة الموجودات األخرى واألرصدة  التعاقدیة.  

 . ة ی لدى شركة مركز مقاصة األوراق المال ة ی ھامش عةی دووة من األطراف ذات العالقة واإلقراض بالھامش وتمویل المرابحة المستحق
 

 التعرض 
 

مقاصة في المقاصة وھي جھة تنظیمیة  ب . یتم إیداع ودیعة ھامش مرتفعلدى البنك الذي یتمتع بتصنیف ائتماني  یماثلھیتم إیداع النقد وما 
ق الذمم المدینة بمحافظ اإلقراض بالھامش وتمویل المرابحة ولھا نسب تغطیة كافیة. تتم مراقبة المحافظ عن كثب، ویتم  ذات صلة. تتعل

تتكون   كاٍف.  بشكل  مكفول  الشركة  تعرض  أن  من  للتأكد  الحاجة  عند  مسبقًا  محددة  عتبات  عند  تصفیة  أو  ھامش  طلبات  أي  إجراء 
. تتعلق الرسوم المستحقة  مجموعة االستثمار المصرفيب م المدینة والذمم المدینة المتعلقة  الموجودات األخرى بشكل رئیسي من الرسو

القبض بشكل أساسي بالمبالغ المستحقة من األطراف المقابلة على أساس ربع سنوي ویتم تسویتھا خالل فترة زمنیة قصیرة. تتم مراقبة  
ب  المتعلقة  المدینة  المصرفي الذمم  الشركة ویتم تطبیق ضوابط محددة وفقًا لسیاسات وإجراءات    مجموعة االستثمار  قبل  عن كثب من 

الحد    الشركة. تمثل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة الحد األقصى لمخاطر االئتمان الخاصة بھا. تمثل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة 
الدخل    قائمة ئتمان المتوقعة على الموجودات المالیة المعترف بھا في  األقصى لمخاطر االئتمان الخاصة بھا. بلغ مخصص خسائر اال

 ألف لایر سعودي.  ۸۳۳مبلغ   ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱الشامل لتاریخ 
 

اإلیرادات مقدًما،  تستلم    ، وبالتالي فإن مخاطر االئتمان ذات الصلة ضئیلة للغایة. كمالدخل العمولةاإلیرادات بشكل رئیسي نقًدا    یتم تسویة
بالنسبة للذمم المدینة األخرى ،     الحسبان الشركة جودة االئتمان للعمیل، مع األخذ في    تقییممما یؤدي إلى انخفاض مخاطر االئتمان. 

 .حدود المخاطر الفردیة ثم یتم تعیینمركزه المالي والخبرة السابقة وعوامل أخرى. 
 

لذلك ، فإن الخسائر االئتمانیة   ۲أ األطراف المصنفة بشكل مستقل مع الحد األدنى من التصنیف   لتقب   بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة ، 
 .لیست جوھریة یماثلھالمتوقعة على النقد وما 

 
في البنوك والمؤسسات المالیة ذات السمعة الطیبة ، وبالتالي فإن الخسائر االئتمانیة المتوقعة للنقد وما   یماثلھاحتفظت الشركة بالنقد وما  

بلغ الرصید النقدي    ،م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  م: ال شيء).  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  ال شيء   غت م بل۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في    یماثلھ
األطراف المصنفة    تقبل. بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة،  ملیون لایر سعودي)   ۳۳٫۷م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  ملیون لایر سعودي   ۳۷٫۲

 . ۲أ  بشكل مستقل مع الحد األدنى من التصنیف
 

 :دیسمبر ھي كما یلي ۳۱التصنیفات االئتمانیة للبنوك التي تحتفظ فیھا الشركة بالنقد كما في 
 

 
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
    االئتماني التصنیف 

 ۳۷٫۱٦۸  ۳۳٫٦۸۹ 
  



 شركة یقین المالیة (یقین كابیتال) 
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 القوائم المالیة إیضاحات 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳۳ 

 (تتمة) األدوات المالیة وإدارة المخاطر  ۲۸
 

 (تتمة)  مخاطر االئتمان  ۲۸-۲
 

 (تتمة)   التعرض
 

  تظھر الذمم المدینة األخرى صافیة من مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة. تطبق الشركة النھج المبسط للمعیار الدولي للتقریر المالي 
ة  لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدینة التجاریة. لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة ، یتم تجمیع الذمم المدینة التجاری  ۹ رقم

یتم تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الذمم  بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة واألیام التي تجاوز تاریخ االستحقاق.  
الحالي  ال المالي  المركز  للمدین وتحلیل  السابقة  السداد  التخلف عن  إلى تجربة  بالرجوع  المخصص  باستخدام مصفوفة  التجاریة  مدینة 

موعد االستحقاق واالسترداد المتوقع، مع تعدیلھا بالعوامل الخاصة بالمدینین، والظروف االقتصادیة العامة    تجاوزت للمدین، واألیام التي  
یُفترض حدوث  .  یعمل فیھا المدینون، وتقییم لكل من االتجاه الحالي وكذلك االتجاه المتوقع للظروف في تاریخ التقریرللصناعة التي  

یوًما. یحدث التقصیر في األصل المالي عندما    ۹۰زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان إذا تأخر المدین عن سداد دفعة تعاقدیة بأكثر من  
في األصل المالي عندما یفشل   التعثریحدث   یوًما من تاریخ استحقاقھا.  ٦۰مدفوعات تعاقدیة في غضون یفشل الطرف المقابل في سداد 

المالیة (إما جزئیًا أو كلیًا)    الموجوداتیوًما من تاریخ استحقاقھا. یتم شطب    ۹۰الطرف المقابل في سداد مدفوعات تعاقدیة في غضون  
 ا. عندما ال یكون ھناك احتمال واقعي الستردادھ

 
. ومع ذلك، فإن ھذه  ألف لایر سعودي خالل االثني عشر شھًرا القادمة   ۷۳۸  البالغمن المتوقع تسویة المستحق من األطراف ذات العالقة  

. بالنظر إلى العمر القصیر للذمم  أبكرإذا كان الدفع مطلوبًا في وقت  یوم واحد خالل الذمم المدینة لألطراف ذات الصلة قابلة لالستدعاء
ذو مخاطر ائتمانیة منخفضة،  و العالقة  دینة وحقیقة أنھا مع كیانات بین الشركات لیس لھا تاریخ من التعثر، یعتبر رصید الطرف ذ الم

 لذلك من المتوقع أن تكون الخسائر االئتمانیة المتوقعة ضئیلة على ھذه الذمم المدینة. 
 

المرابحة    بلغت وتمویل  بالھامش  اإلقراض  مقابل  للمدینین  المتوقعة  االئتمانیة  : ال شيء)،  ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي (  ۱٫۷الخسائر 
  وتحتفظ الشركة بأدوات حقوق الملكیة للعمالء كضمان مقابل اإلقراض بالھامش وذمم المرابحة التي یتم تسجیلھا بالتكلفة المطفأة. تستخدم 

. یتم مراقبة قیمة الضمان بانتظام من  الخسارة الناتجة عن التعثر عن السداد ات كجزء من الخسارة في ظل حساب  الشركة ھذه الضمان 
قبل الشركة للتأكد من أنھا كافیة لتغطیة التعرض لمخاطر اإلقراض بالھامش وذمم تمویل المرابحة. كجزء من المراقبة المستمرة لمدیني  

المرابحة   وتمویل  بالھامش  بنسبة  اإلقراض  قیمتھا  انخفاض  حالة  في  الخسارة  وقف  مقیاس  الشركة  لدى  األصلیة  ۲٥،  القیمة  من   ٪
 للمحفظة، تقوم الشركة بتسییل االستثمار حتى المبلغ المقترض. 

 
شركة  قطاعات صناعیة محددة. إن طبیعة أعمال الالال توجد تركیزات كبیرة لمخاطر االئتمان، سواء من خالل التعرض للعمالء األفراد و

 ال تعرضھا لمخاطر تركز االئتمان. 
 

 وتحلل اإلدارة مخاطر االئتمان في الفئات التالیة: 
 

 تحلیل جودة االئتمان 
 

 یبین الجدول التالي مجموعات تحلیل االئتمان للموجودات المالیة: 
 

 

 م۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
 درجة التصنیف

  االستثماري
 درجة التصنیف
 المجموع   غیر مصنفة   غیر االستثماري

        الموجودات المالیة 
 ۳۷٫۲۱۱  -  -  ۳۷٫۲۱۱ یماثلھ نقد وما 

 ۷٥٫۷٤۸  ۷٥٫۷٤۸  -  - تمویل على الھامش وتمویل مرابحة 
 ۳۸٫۸۹٤  ۳۸٫۸۹٤  -  - موجودات أخرى 

 ٤٥٫۲٦۳  ٤٥٫۲٦۳  -  - ودیعة ھامش بمقاصة 
 ۱۹۷٫۱۱٦  ۱٥۹٫۹۰٥  -  ۳۷٫۲۱۱ المجموع 

        

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 درجة التصنیف

  االستثماري
 درجة التصنیف
 المجموع   غیر مصنفة   غیر االستثماري

        الموجودات المالیة 
 ۳۳٫۷۳٥  -  -  ۳۳٫۷۳٥ یماثلھ وما  النقد 

 ۲٥٥٫۳۰۱  ۲٥٥٫۳۰۱  -  - تمویل على الھامش وتمویل مرابحة 
 ۳۲٫۹۰۳  ۳۲٫۹۰۳  -  - موجودات أخرى 

 ۳۲۱٫۹۳۹  ۲۸۸٫۲۰٤  -  ۳۳٫۷۳٥ المجموع 
  



 شركة یقین المالیة (یقین كابیتال) 
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 القوائم المالیة إیضاحات 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳٤ 

 (تتمة) األدوات المالیة وإدارة المخاطر  ۲۸
 

 (تتمة)  مخاطر االئتمان  ۲۸-۲
 

 (تتمة)   التعرض
 

المالیة غیر    للموجوداتالمالیة المذكورة أعاله على وكاالت التصنیف االئتماني الخارجیة. بالنسبة    للموجوداتالجودة االئتمانیة    تستند
االئتمان   جودة  تحدید  یتم  المتعلقة    للموجودات المصنفة،  والمعلومات  بااللتزامات  الوفاء  في  العمالء  تاریخ  خالل  من  بالذكاء  المالیة 

 والخبرة التجاریة لإلدارة.  والتسویقي
 

 :على الھامش حسب المنطقة الجغرافیة كما یلي تعرض مخاطر االئتمان للذمم المدینة مقابل التمویل
 

 
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
    

 ۲٥٥٫۳۰۱  ۷٥٫۷٤۸ المملكة العربیة السعودیة 
 

بالھامش حسب نوع العمیل تتمثل في   دیسمبر    ۳۱فقط كما في    األفرادعمالء  الالتعرض لمخاطر االئتمان للذمم المدینة مقابل تمویل 
 م.۲۰۲۱م و ۲۰۲۲

 
 مخاطر السیولة  ۲۸-۳

 
صعوبة في توفیر السیولة للوفاء بااللتزامات المرتبطة بااللتزامات بالمطلوبات  مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في مواجھة الشركة  

 المالیة. قد تنجم مخاطر السیولة عن عدم قدرة الشركة على بیع إحدى الموجودات المالیة بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھ العادلة. 
 

 شھًرا بعد تاریخ التقریر. ۱۲شھًرا وتلك التي تزید عن   ۱۲فیما یلي المبالغ التي یتوقع استردادھا أو تسویتھا لمدة ال تزید عن 
 

 
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
    الموجودات 

    شھر  ۱۲أقل من  
 ۳۳٫۷۳٥  ۳۷٫۲۱۱ نقد وما یماثلھ 

 -  ٤٥٫۲٦۳ ودیعة ھامشیة لدى شركة مركز مقاصة األوراق المالیة 
 ۲٥٥٫۳۰۱  ۷٥٫۷٤۸ تمویل على الھامش وتمویل مرابحة 
 ٦٫٤۷۹  ۱۰٫۳۸۲ الربح أو الخسارة استثمارات بالقیمة العادلة من خالل  

 -  ٤۲٫۲۲۷ االستثمار المصنف على أنھ محتفظ بھ للبیع
 ۳۷٤  ۷۳۸ مستحق من أطراف ذات عالقة 

 ۳٥٫۰٤۳  ۳۸٫۸۹٤ أخرى  موجودات
 ۲٥۰٫٤٦۳  ۳۳۰٫۹۳۲ 

    شھر  ۱۲أكثر من 
 ٥٫۷٥۸  ٥٫۸٥۰ العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات بالقیمة 

 ٥۳٫۹۳۲  ٥۲٫٥۳٦ صافي األمالك و المعدات 
 ۱۰٫۸۷۰  ۱۰٫٥۲۸ عقار استثماري 

 ٦۸٫۹۱٤  ۷۰٫٥٦۰ 
  



 شركة یقین المالیة (یقین كابیتال) 
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 القوائم المالیة إیضاحات 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳٥ 

 (تتمة) األدوات المالیة وإدارة المخاطر  ۲۸
 

 (تتمة)  مخاطر السیولة  ۲۸-۳
 

 
 دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۲۲
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
    المطلوبات 

    شھر  ۱۲أقل من  
 ۳۳٫۷۰۳  ۱۹٫۰۳۷ ذمم دائنة ومستحقات 

 ۱۲۹٫۳۸۹  - مستحق إلى طرف ذو عالقة 
 -  ٥۰٫۰۰۰ ذمم دائنة لتمویل إسالمي قصیر األجل 

 ٤٫۷۳٦  ۱۲٬٥۸٦ مخصص الزكاة 
 ۸۱٬٦۲۳  ۱٦۷٫۸۲۸ 
    

    شھر  ۱۲أكثر من 
 ۱۳٫۷۹۸  ۱٥٫٤٦۲ مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

 ۱٥٫٤٦۲  ۱۳٫۷۹۸ 
 

المبالغ المبینة  إن  لتوفر أموال كافیة للوفاء بالتزامات الشركة المستقبلیة.    على أساس منتظمتتم إدارة مخاطر السیولة من خالل المراقبة  
الدفتریة، ما لم تكن جوھریة، ألن تأثیر في الجدول ھي التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة. تساوي األرصدة المستحقة أرصدتھا  

 الخصم غیر جوھري. 
 

 المجموع   أقل من سنة  م۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱
    

 ٦٬٦٥۱  ٦٬٦٥۱ ذمم دائنة ومستحقات 
 ٥۰٫۰۰۰  ٥۰٫۰۰۰   ذمم دائنة لتمویل إسالمي قصیر األجل 

 -  - مستحق إلى طرف ذو عالقة (تمویل مرابحة قصیر األجل) 
 ۲٬۸۰۸  ۲٬۸۰۸ ) ۱۸شھر (إیضاح  ۱۲أقل من  الخدمة للموظفینمكافأة نھایة 

 ٥۹٬٤٥۹  ٥۹٬٤٥۹ 
    

 المجموع   أقل من سنة  م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱
    

 ٥٫۷۰۸  ٥٫۷۰۸ ذمم دائنة ومستحقات 
 ۱۲۹٫۳۸۹  ۱۲۹٫۳۸۹ مستحق إلى طرف ذو عالقة (تمویل مرابحة قصیر األجل) 

 ۱۳٥٫۰۹۷  ۱۳٥٫۰۹۷ 
 

 تشغیل المخاطر  ٤-۲۸
 

 والتقنیة بالعملیات   مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة  ھيمخاطر التشغیل  
الشركة ومن عوامل خارجیة   لدى مزود خدمة  أو خارجیاً  الشركة داخلیاً  أنشطة  تدعم  التي  التحتیة  االئتمان والسیولة    بخالف والبنیة 

 .والتنظیمیة النظامیة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات  رالسوق المخاطوالعملة و
 
تشكل    .سلیمة ال  تشغیلالمخاطر التشغیل فئة مخاطر ممیزة تدیرھا الشركة ضمن مستویات مقبولة من خالل ممارسات إدارة مخاطر    عدتُ 

من المسؤولیات الیومیة لإلدارة على جمیع المستویات. الھدف من إدارة المخاطر التشغیلیة ھو ضمان التحكم في موارد الشركة    اَ جزء
 من خالل حمایة موجوداتھا وتقلیل احتمال الخسارة المالیة. 

 
خاطر  مإدارة تھدف بالعملیات.  مرتبطةنھج إدارة المخاطر في الشركة تحدید وتقییم وإدارة وتخفیف ومراقبة وقیاس المخاطر ال یتضمن

(الخسائر المتوقعة) وتجنب أو تقلیل احتمال التعرض لخسارة    ة ل العادی ا عماأل  سیاق تقلیل تأثیر الخسائر التي تكبدتھا في    إلى التشغیل  
 .(غیر متوقعة)  جوھریة 

  



 شركة یقین المالیة (یقین كابیتال) 
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 القوائم المالیة إیضاحات 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳٦ 

 (تتمة) األدوات المالیة وإدارة المخاطر  ۲۸
 

 مخاطر أسعار األسھم  ٥-۲۸
 

بشأن القیمة العادلة لصنادیق    التأكدإن استثمارات الشركة المدرجة وغیر المدرجة في األسھم معرضة لمخاطر األسعار الناشئة عن عدم  
والمراقبة المستمرة للتطورات في أسواق    االستثمار. تدیر الشركة مخاطر أسعار األسھم من خالل التنویع ووضع حدود لالستثمارات

الدولیة. باإلضافة إلى ذلك ، یتم مراقبة العوامل الرئیسیة التي تؤثر على تحركات سوق األسھم والسندات بما في ذلك  األسھم والصنادیق  
التعرض لالستثمار وتأثیره على حقوق الملكیة    في الجدول أدناه مبین بالتفصیل   تحلیل األداء التشغیلي والمالي للشركات المستثمر فیھا. 

 األسھم.  مع نسبة التغیر في أسعار 
 

 األسواق
 دیسمبر  ۳۱

 الحساسیة   م ۲۰۲۲
 النسبة   الربح    استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

      
 ٪ ۱ -  /+  ۱۰٤ -  /+  ۱۰٬۳۸۲ المملكة العربیة السعودیة 

      االستثمار المصنف على أنھ محتفظ بھ للبیع 
 ٪ ۱ -  /+  ٤۲۲ -  /+  ٤۲٫۲۲۷ المملكة العربیة السعودیة 

      

 األسواق
 دیسمبر  ۳۱

 الحساسیة   م ۲۰۲۱
 النسبة   الربح      استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

      
 ٪ ۱ -  /+  ٦٥ - +/  ٦٬٤۷۹ المملكة العربیة السعودیة 

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۲۹

 
تم  ۲۰۲۱م و  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في   الدفتریة م،  لتقریب قیمتھا  للشركة  المالیة  العادلة لألدوات  القیمة  المالیة    تقدیر  ألن األدوات 

 قصیرة األجل بطبیعتھا.
 

القیمة العادلة ھي السعر الذي یتم استالمھ لبیع إحدى الموجودات أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة عادیة بین المشاركین في السوق في  
لمال أو، في حالة عدم وجوده، السوق األكثر فائدة التي یمكن للشركة الوصول إلیھا في ذاك التاریخ. تعكس  تاریخ القیاس في رأس ا

 القیمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم األداء. 
 

أسعار   معلومات الطرف اآلخر، مثل   متاإلدارة بانتظام المدخالت المھمة التي ال یمكن مالحظتھا وتعدیالت التقییم. إذا استخد  تراجع
خرى لدعم االستنتاج من ھذه  م األدلة التي تحصل علیھا من األطراف األ الوسیط أو خدمات التسعیر، لقیاس القیم العادلة، فإن اإلدارة تقّی 

ذلك المستوى في التسلسل الھرمي  التقییمات تفي بمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي المعتمد في المملكة العربیة السعودیة، بما في  
 للقیمة العادلة التي یجب أن تصنف ھذه التقییمات.

 
  عند قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم الشركة بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا إلى أقصى حد ممكن. تصنف القیم العادلة 

 العادلة استناداً إلى المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم على النحو التالي: إلى مستویات مختلفة في تسلسل ھرمي للقیمة 
 

 أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة ) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.  المستوى األول: 
 

ن مالحظتھا لألصل أو االلتزام، إما مباشرة  : المدخالت بخالف أسعار السوق المدرجة في المستوى األول والتي یمكالمستوى الثاني 
 (أي كأسعار) أو بشكل غیر مباشر (أي مشتقة من األسعار). 

 
 (المدخالت غیر القابلة للمالحظة). القابلة للمالحظة  المدخالت لألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بیانات السوق المستوى الثالث: 

 
ال لقیاس  المستخدمة  المدخالت  العادلة،  إذا كانت  للقیمة  الھرمي  التسلسل  تقع في مستویات مختلفة من  أو االلتزام  العادلة لألصل  قیمة 

للقیاس   تصنف قیاس القیمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة باعتباره أدنى مستوى إدخال وھو مھمف
 تسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث خاللھا التغییر.بأكملھ. تعترف الشركة بالتحویالت بین مستویات ال

  



 شركة یقین المالیة (یقین كابیتال) 
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 القوائم المالیة إیضاحات 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳۷ 

 (تتمة) القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۲۹
 

على   بناء  م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱  م و۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱یعرض الجدول أدناه الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بقیمھا العادلة كما في  
  التسلسل الھرمي للقیمة العادلة: 

 القیمة العادلة    

 م۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
 القیمة 

  الدفتریة
 المستوى

  األول 
 المستوى
  الثاني

 المستوى
 المجموع   الثالث 

          المالیة المقاسة بالقیمة العادلة  الموجودات
 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

 ۱۰٫۳۸۲  -  -  ۱۰٫۳۸۲  ۱۰٫۳۸۲ جاریة  -الربح أو الخسارة    
 ٤۲٫۲۲۷  -  -  ٤۲٫۲۲۷  ٤۲٫۲۲۷ االستثمار المصنف على أنھ محتفظ بھ للبیع 

 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
 ٥٫۸٥۰  ۲٫۲٥۸  ۳٫٥۹۲  -  ٥٫۸٥۰ متداولة غیر  –الربح أو الخسارة    
 ٥۸٫٤٥۹  ٥۲٫٦۰۹  ۳٫٥۹۲  ۲٫۲٥۸  ٥۸٫٤٥۹ 
          
 القیمة العادلة    

 م۱۲۰۲دیسمبر  ۳۱
 القیمة 

  الدفتریة
 المستوى

  األول 
 المستوى
  الثاني

 المستوى
 المجموع   الثالث 

          األصول المالیة المقاسة بالقیمة العادلة 
 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

 ٦٬٤۷۹  -  -  ٦٬٤۷۹  ٦٬٤۷۹ جاریة  -الربح أو الخسارة    
 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

 ٥٬۷٥۸  ۲٬۱۳۳  ۳٬٦۲٥  -  ٥٬۷٥۸ متداولة غیر  –الربح أو الخسارة    
 ۱۲٬۲۳۷  ٦٬٤۷۹  ۳٬٦۲٥  ۲٬۱۳۳  ۱۲٬۲۳۷ 
 

التغییر. خالل السنوات   حدث خاللھا نھایة فترة التقریر التي العادلة فيالتحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة   تثبت الشركة
م ،لم تكن ھناك تحویالت إلى أو خارج قیاسات القیمة العادلة للمستوى األول والمستوى الثاني  ۲۰۲۱م و  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  

 .والمستوى الثالث
 

عن القیم الدفتریة المدرجة في القوائم    جوھريالي غیر المقاسة بالقیمة العادلة بشكل  ال تختلف القیم العادلة لألدوات المالیة للمركز الم
بالتكلفة   المالیة. ال تختلف القیم العادلة للنقد واألرصدة لدى البنوك، وتمویل على الھامش، والذمم المدینة التجاریة واألخرى المدرجة 

ً المطفأة، اختالفا   ن معدالت عمولة السوق الحالیة لألدوات المالیة المماثلة  اً ألة في القوائم المالیة نظرعن القیم الدفتریة المدرج  جوھریا
، ویرجع ذلك إلى قصر مدة األداة المالیة. ال یتوفر سوق نشط لھذه األدوات  لقروض البنوك  ال تختلف كثیراً عن األسعار المتعاقد علیھا

 .المالیة من خالل التسویة مع الطرف المقابل في وقت استحقاقھاوتعتزم الشركة تحقیق القیمة الدفتریة لھذه األدوات 
 

 أسالیب التقییم العادل  ۲۹-۱
 

 مدخالت السوق النشطة.  باستخدامالتقییم  أسلوب  یتم استخدام ،  األول بالنسبة لالستثمارات من المستوى 
 

  الثالث: الثاني و للمستوىیوضح الجدول التالي أسالیب التقییم المستخدمة في قیاس القیم العادلة 

 أسالیب التقییم الوصف 
ال یمكن    المدخالت التي
 رصدھا 

   
یعتمد التقییم على صافي   صافي قیمة الموجودات  ) ۲صندوق یقین للذھب (المستوى 

قیمة الموجودات المستلمة  
 من مدیري الصنادیق 

 الموجودات  قیمة صافي )۳صندوق یقین للتمویل بالمرابحة (المستوى 
 الموجودات  قیمة صافي ) ۳صندوق عرعر ھیلز (المستوى 

 
 إدارة مخاطر رأس المال  ۳۰

 
حمایة قدرة الشركة على البقاء منشأة  ل  ھیئة السوق المالیةاالمتثال لمتطلبات رأس المال التي وضعتھا    الھدف من إدارة رأس المال ھو

مستمرة، بحیث یمكنھا االستمرار في توفیر عوائد كافیة للمساھم من خالل تسعیر المنتجات والخدمات بما یتناسب مع مستوى المخاطر.  
دعم التطویر المستقبلي  إن سیاسة الشركة ھي الحفاظ على قاعدة رأس المال الكافیة للحفاظ على ثقة المستثمرین، والدائنین، والسوق، و

للشركة. تغطي قاعدة رأس مال الشركة بما فیھ الكفایة جمیع المخاطر المادیة التي تلبي الحد األدنى من متطلبات رأس المال وتعتزم 
كما في  بقیود رأس المال الخارجیة  وكانت الشركة ملتزمة  الشركة الحفاظ على نسبة رأس مال جیدة لتلبیة نمو األعمال في المستقبل.  

  .  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱



 شركة یقین المالیة (یقین كابیتال) 
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 القوائم المالیة إیضاحات 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳۸ 

 المعلومات القطاعیة  ۳۱
 

 قطاعات كما یلى:   أربعةولدیھا  وخدماتھا ھاالشركة تنظم وحدات األعمال طبقاً لمنتجات  لألغراض اإلداریة، فأن 
 
 تقدیم الخدمات من خالل قنوات التداول والتداول بالھامش للعمالء.  : الوساطة ۱
 . تقدیم االستشارات وخدمات االكتتاب العام للعمالء :مجموعة االستثمار المصرفي  ۲
 . إدارة وإنشاء الصنادیق والمحافظ االستثماریة :األصول إدارة  ۳
 االستثمار وقطاعات أخرى.  : االستثمارات وغیرھا ٤
 

 لم یتم تجمیع أي قطاعات تشغیلیة لتشكیل قطاعات التشغیل المذكورة أعاله.  
 

مجلس اإلدارة ھو صانع القرار التشغیلي الرئیسي ویراقب النتائج التشغیلیة لوحدات األعمال بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات  إن  
بشأن تخصیص الموارد وتقییم األداء. یتم تقییم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ویتم قیاسھ بشكل متسق مع الربح أو الخسارة  

 ة. المالی  القوائم في 
 

 : القطاعات  تفصیل یلي فیما
 

  الوساطة  

مجموعة  
االستثمار  
  إدارة األصول   المصرفي 

 االستثمارات 
 المجموع   وغیرھا 

 للسنة المنتھیة في 
          م۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱   

 ۹۹٬۰۳۲  ٥٬۳۹۲  ۲۳٫٦۲۹  ٥۱٫۷٦۰  ۱۸٫۲٥۱   الدخل
 ) ۹٥٬۲۱٤(  ) ٤۹٬۲۹۳(  ) ۷٫٥٥۸(  ) ۱٦٫۲٥٥(  ) ۲۲٫۱۰۸( اریف مص

بعد   القطاع / ربح (خسارة)
 ۳٬۸۱۸  ) ٤۳٬۹۰۱(  ۱٦٫۰۷۱  ۳٥٫٥۰٥  ) ۳٫۸٥۷( الزكاة 

          
          م۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في 

 ۳۱۹٫۳۷۷  ۲۱۳٬۷۹۹  ۱۷٫٤۰۷  ۱۲٫٤۲۳  ۷٥٬۷٤۸ موجودات 
 ۹۷٬۰۸٥  ۹۷٬۰۸٥  -  -  - مطلوبات 

          

  الوساطة  

مجموعة  
االستثمار  
  إدارة األصول   المصرفي 

 االستثمارات 
 المجموع   وغیرھا 

 للسنة المنتھیة في 
          م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   

 ۱۳٥٫٤۲٤  ٦۰۰۰  ۲٥٫۹٥۲  ٥۲٫٤٦۱  ٥۱٫۰۱۱ الدخل 
 ) ٦۸٬۲۰۹(  ) ۳۳٬٤٤۸(  ) ٥٬۹٤۲(  ) ۱۲٬۱٦۸(  ) ۱٦٬٦٥۱(   اریفمص

بعد   ربح / (خسارة) القطاع
 ٦۷٬۲۱٥  ) ۲۷٬٤٤۸(  ۲۰٬۰۱۰  ٤۰٬۲۹۳  ۳٤٬۳٦۰ الزكاة 

          
          م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

 ٤۰۱٫٤۹۲  ۱۱٦٫۹۷۲  ۱٦٫۳٥۱  ۱۲٫۸٦۸  ۲٥٥٫۳۰۱ موجودات 
 ۱۸۱٫٦۲٦  ۱۸۱٫٦۲٦  -  -  - مطلوبات 

 
 ۱۹-تأثیر كوفید  ۳۲

 
عدد الحاالت. تم اتخاذ إجراءات الحتواء الفیروس الذي یمكن أن یؤثر  ازدیاد    ، مع ۲۰۲۰بسرعة في عام     ۱۹-جائحة كوفید  ت تطور

 على النشاط االقتصادي. اتخذت اإلدارة عدة تدابیر، مثل تدابیر السالمة والصحة لألشخاص (مثل التباعد االجتماعي والعمل من المنزل. 
 

تحصیل  ال. باإلضافة إلى ذلك، قیمت الشركة أن ھناك مخاطر ضئیلة على  ۱۹-على الشركة من كوفید  ضئیالً   راً تأثی تعتقد اإلدارة أن ھناك  
ستبذل الشركة قصارى جھدھا لمواصلة العملیات بأفضل الطرق وأكثرھا أمانًا دون  سیاسة تمویل للعمالء.  ك  ھامش من التمویل على ال

 . تعریض صحة وسالمة موظفیھا للخطر
  



 شركة یقین المالیة (یقین كابیتال) 
 (شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

 القوائم المالیة إیضاحات 
 م ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳۹ 

 تعدیل  ۳۳
 

أشھر أو أقل وذات معدل دوران سریع على    ۳في السنوات السابقة، تم عرض التدفقات النقدیة على تمویل مرابحة قصیر األجل لمدة  
وتم عرض    ألجل عرض أفضل،  ، تم تصحیح قائمة التدفقات النقدیة ۲۰۲۲أساس إجمالي في إطار التدفقات النقدیة للتمویل. في عام  

 التدفقات النقدیة. وفقًا لذلك، تم تعدیل أرقام المقارنة أیًضا.   قائمة   -   ۷ما ھو مطلوب بموجب معیار المحاسبة الدولي  المبالغ كمبلغ صاف ك
 

 المالیة المقارنة:  القوائمالتي تم في  یلللتعدفیما یلي ملخص 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

  ً  معّدلة   التعدیل   كما أدرجت سابقا
      التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة: 

 -  ) ٦۹٥٫۹۷۷(  ٦۹٥٫۹۷۷ متحصالت من تمویل مرابحة من طرف ذي عالقة 
 -  ۷۷۷٫۸۹۸  ) ۷۷۷٫۸۹۸( تسدیدات تمویل مرابحة من طرف ذي عالقة 

 )۸۱٫۹۲۱(  )۸۱٫۹۲۱(  - صافي السداد من تمویل مرابحة من طرف ذي عالقة 
 

 القوائم المالیة اعتماد  ۳٤
 

 ). ۲۰۲۳ مارس  ۲۰ھـ (الموافق ۱٤٤٤ شعبان ۲۸بتاریخ تمد مجلس إدارة الشركة القوائم المالیة المرفقة اع
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